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Din er magten!
Af sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen
- nyvalgt formand for KFUMs Soldatermission
Soldaternes Venner i Viborg-kredsen havde generalforsamling. Alt forløb smukt og efter planen, som den slags gør.
Lige indtil vi skulle slutte af. Pludselig blev undertegnede
ramt af et ildebefindende, indlagt på sygehus, observeret
efter alle kunstens regler, men udskrevet igen, da det
”kun” drejede sig om en kraftig mave-influenza.
Nu, hvor det hele er vel overstået, kan jeg godt være noget flov over, at så mange rare mennesker blev vidner til
al den dramatik. Men samtidig oplevede jeg mange hilsner
og opringninger. Som én sagde: Når det sker så offentligt,
får du så mange flere forbedere!
En voldsom oplevelse var det også for mig selv. Det ene
øjeblik stod jeg ved en talerpult og ledte forsamlingen i at
bede Fadervor – det næste, jeg husker, er, at jeg lå på gulvet og man var i gang med at yde førstehjælp.
Men jeg oplevede så også helt konkret noget, som mange
har fortalt mig om i tidens løb: Fadervor, det sidder fast.
Så længe vi bad de kendte ord, var det lige meget, om iltforsyningen begyndte at svigte. Ansigterne i salen blev
mere og mere fjerne, men de kendte ord lå sikkert på tungen.

I min selvsikre ungdom var vi
voldsomt kritiske over for ”døde
former”. Sådan noget som Fadervor måtte endelig ikke blive
en ”remse”. Man skulle ”mene
noget med det”. Ellers var det lige meget. Det er der meget rigtigt i. Men vi glemte vist, at man ikke altid kan
være så ungdommeligt selvsikker. Man kan ikke altid være
på toppen. Man bliver træt, og har brug for at hvile sig. Vi
kan blive syge eller senile og miste bevidstheden. Vi kan
ikke altid være knivskarpe i hovedet og virkelig ”mene noget alvorligt”.
Troen sidder nemlig ikke bare i forstanden! Det er ikke dit
hoved, der giver troen styrke. Ikke din evne til at tænke
og koncentrere dig, ikke din vilje til at ”mene det alvorligt”. Jesus siger, vi skal tage imod Guds rige som små
børn. De, som kender deres afmagt, og villigt overgiver
kontrollen til andre.
Hvor er det i grunden skønt, at kunne give slip! Slippe den
kontrol, som vi voksne gerne vil have med alting, og sige
”Vor Fader..” nu må du tage over!
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Soldatervennen
udkommer 2009:
18. februar, 20. maj, 19. august
og 18. 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
konsulent@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: I påsken var der godt vejr i Kosovo, så
der blev vundet mange spil Bezzerwizzer uden for
soldaterhjemmet. Læs mere side 3.

Kosovo

”Påske vi holde alle vide vegne”
– også i Kosovo – og dog
Af soldaterhjemslederne Nathalie og Troels Moesgaard,
Kosovo.
Man skal passe godt på, at påsken ikke flyver hen over hovedet på én hernede. Her er ingen påskeliljer der siger, at nu
er tiden inde, ingen børn der leder efter påskeæg og ingen
påskefrokoster med familien.
Dagene ligner hinanden til forveksling. Selv om der i øjeblikket er helligdage hjemme i Danmark, arbejder soldaterne
hernede som var det en ganske almindelig hverdag. Da vi
satte flaget ved soldaterhjemmet på halv Langfredag, var
der flere som, med bekymrede miner spurgte, om der var
sket noget i Afghanistan. Ja, påsken er desværre ikke det
mest nærliggende, når der flages på halv.

Soldaterhjemmet præsenteret af Nathalie

Kager, der smager
På soldaterhjemmet er der godt gang i den, men det har nu
ikke noget med påsken at gøre. Det skyldes det simple faktum at ”soldater elsker kage”. ”Kage er godt, meget kage er
meget godt!” Det er en kommentar, vi hører dagligt hernede, og vi trækker på smilebåndet hver gang.

Det er skønt at have have
Mens der er gang i bageriet inden døre, sker der også lidt
udendørs. Da foråret jo har meldt sin ankomst, er der fuld
gang i de forskellige delingers haver – og derfor også soldaterhjemmets have. Vi har været med nogle soldater på det
lokale marked og købt en masse farverige blomster, som vi
har plantet langs med huset. Det er nu dejligt med lidt farver at se på, og soldaterne hjælper gerne til med at vande,
både med kaffeslatter og sodavandsrester. Deres hjælpsomhed vil næsten ingen ende tage.

Glade vindere af banko. Det holder vi på soldaterhjemmet hver
torsdag aften og det er en stor succes. En walesstang er virkelig
værd at vinde.

I påsken brugte vi en del tid i soldaterhjemmets lille have. Nu
har vi lidt grønt og farverigt at kigge på.

Mange samtaler
Selv om vi i løbet af dagen har mange soldaterbesøg, så halter det lidt om aftenen, når der skal være andagt. Der er
ikke den store tilslutning, så oftest er der kun imellem 1-5
soldater. Det ville selvfølgelig være dejligt med fuldt hus
under andagten, men med en lille flok er det faktisk muligt
at holde andagten på et mere personligt plan og indlede en
dybere dialog, og det bringer mange gode samtaler med
sig.
Oftere og oftere oplever vi, at soldaterne benytter sig af
tilbuddet om en samtale – og det kan føre til alt, lige fra en
samtale om nedgroede tånegle, til en dybdegående samtale
om livets store spørgsmål. Mange af soldaternes problemer
bunder desværre i at de er langt væk hjemmefra. Af den
grund er der desværre en del, der ligger i skilsmisse, fordi
man inden afrejse ikke var klar over hvad man gik ind til,
osv. Der er også soldater der ganske enkelt ”bare” lider under savnet af koner og børn. Det er alt sammen ting, som
ikke er nemme at løse over telefonen, og så er man bare rigtig langt væk hjemmefra. Vi kan ikke løse problemerne for
dem, men vi kan lytte, tilbyde at bede for dem og sidst men
ikke mindst, give et opmuntrende skulderklap med på vejen,
og det skal man ikke undervurdere betydningen af.
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Skive

Tekst og foto: Bent Hansen

Skyld …og blå
- har vist ikke så meget med hinanden at gøre, og så alligevel. Der var debataften på KFUMs Soldaterhjem i Skive.
Emnet var ”skyld” med udgangspunkt i filmen om Blekingegadebanden. 6 – 7 soldater havde fået en tjans i køkkenet for at bage pandekager til aftenens traktement. Spøgefulde var de også. De sidste pandekager blev lavet med
henholdsvis grøn og blå frugtfarve.

Debatten
12 soldater deltog i debatten og det var tydeligt, at de
følte sig hjemme. Jeg talte med nogen af dem inden debatten. De var som regel gæster på soldaterhjemmet hver
aften, og for det meste var de med til andagt og debataften, og i øvrigt alle andre arrangementer på soldaterhjem-

met. Det var en stor oplevelse at være flue på væggen og
lytte. Livlig debat og fornemmelse af hudløs ærlighed.
KUF-mutter Lene måtte kun enkelte gange gribe ind for at
dirigere debatten en lille smule.

Her er godt at være
Det var det samstemmende svar jeg fik fra soldaterne,
hvad enten jeg spurgte Joey, Dennis, Henric, Birgitte,
Mads eller Morten. Navnene er blot et udtryk for nogen af
dem, jeg talte med i løbet af aftenen. Her er hyggeligt, og
der er altid nogen at tale med. Ledere og øvrige medarbejdere gider snakke med os og i øvrigt deltage sammen med
os enten det nu er i spil, eller der blot skal snakkes lidt.
Da vi kom her, kunne de i løbet af kort tid navnene og

Ivan ekspederer ved kassen.
Soldaterhjemsleder Ivan Hove Kristensen stod for andagten denne aften.

Livet er fuld af positive overraskelser. Blå pandekager er én af
dem.
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Der blev bagt mange pandekager - nogle grønne eller blå.

pandekager
genkendte os. Derfor føler man sig også rigtig velkommen
her. Det var blot nogle af de positive ting, de sagde i løbet af aftenen.

mindeligt, at sangbøgerne kom frem. Kort sagt: Sang og
musik var med til at give liv på soldaterhjemmet.

Kristent hjem

På et vist tidspunkt var der på samme tid debataften, aktiviteter ved computeren, billard og pool-spil. Andre var
der blot for at spise aftensmad. Og det afspejler vel egentlig meget meget godt, hvad et hjem er. Der er man altid
velkommen, og er man mange, så er man i gang med mange forskellige ting. Der er nemlig plads til forskellighed,
med respekt for hjemmets overordnede tone.

På spørgsmålet om de også godt vidste, at det var et kristent hjem var svaret: ”Selvfølgelig - og sådan skal det
være her. Andagter og debataftener hører med her.” Flere
sagde, at de var med til disse ting næsten hver gang. Andre soldater bekræftede, at det var hyggeligt, og de var
glade for at komme på soldaterhjemmet, men det kristne
betød ikke noget for dem. Ved andagten tog Lene guitaren, og den blev efterfølgende overgivet til en soldat. Guitaren var ofte i brug, blev jeg fortalt, ligesom det var al-

Mange aktiviteter

Så er de grønne pandekager klar til at blive spist.
Under andagten håndterede Lene Klok Kristensen guitaren.

Mens nogle soldater bagte pandekager, spillede andre pool.

Efter andagten blev guitaren overtaget af John.
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Bent Østergaard in memoriam
Af generalsekretær Per Møller
Henriksen
Tidligere formand for Soldaternes
Venner i Danmark, pastor Bent Østergaard, Herning døde søndag den 22.
februar, 75 år gammel.
Bent Østergaard var igennem 17
år ansat i KFUMs Soldatermission fra
1. april 1955 til 31. december 1971.
Derefter var han kordegn i Hobro.
Her opfordrede sognepræsten ham
til at læse Teologi for Lægfolk, og i
1977 blev han via kåringsparagraffen residerende kapellan og 3 år senere sognepræst i Hobro, indtil han
i 1987 blev sogne- og garnisonspræst ved Sct. Michaelis Kirke i Fredericia og samtidig feltpræst ved 2.
bataljon.
I 1989 - året for KFUMs Soldatermissions 100 års jubilæum - blev
Bent Østergaard valgt som formand

for Soldaternes Venner i Danmark og
samtidigt indvalgt i Landsudvalget
og Fællesrådet.
Bent stoppede som formand i
1995, hvor vores nuværende formand
Kai Bohsen overtog posten.
Da Bent Østergaard som 68-årig
gik på pension flyttede han og hustruen, Marie til Herning. Her havde
Bent flere vikariater og var samtidig
en meget flittig og afholdt taler for
KFUMs Soldatermission.
Bent Østergaard voksede op i Fly
syd for Skive. Efter nogle år ved
landbruget og et højskoleophold på
Haslev Højskole samt HUH begyndte
han i 1955 som assistent på KFUMs
Soldaterhjem i Sandholm og senere
på Holmen. Efter et års ansættelse
blev han sammen med Marie - med
hvem han var blevet gift 24. september 1955 - ansat som soldaterhjemsleder i Jægerspris. Efter et år

Årsmøderejse
til Lolland-Falster og Møn
23.- 27. september
Af programmet kan nævnes Gavnø Slot, Maribo Domkirke, Kippinge Kirke, Reventlowmuseet, Grøn Verden,
Danmarks Sukkermuseum, Nykøbing Falster Klosterkirke, Korselitse Slotspark, Fanefjord Kirke, Geo-centret på Møns Klint, Vikingeborgen Trelleborg, Sorø
Slotskirke og meget mere.
Overnatning på Vordingborg Kaserne. Spisning på
KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg.
Turen slutter med deltagelse i KFUMs Soldatermissions årsmøde i Slagelse.
Rejseleder og chauffør Tove og Aksel Kristiansen,
tlf. 74 62 10 16.
Program kan bestilles på KFUMs Soldatermissions
Landskontor, tlf. 33 12 40 42 eller på Unitas Rejser,
tlf. 87 23 12 40, hvor rejsen også bestilles.
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overtog de et
større soldaterhjem ved
Garderkasernen i Sandholm.
I 1963 blev
Bent rejsesekretær for KFUMs Soldatermission og
har gennem godt 8 år rejst Danmark
tyndt.
Efter et halvt års kamp mod kræften fik Bent nu fred. Det er et stort
tab for Marie, de 4 børn og børnebørn, men samtidig et tab for os i
KFUMs Soldatermission.
Jeg husker Bent fra hans tid som
SV-formand og for hans store engagement som frivillig taler og fra deltagelse ved mange årsmøder!
Vi er Bent Østergaard mange tak
skyldig for en livslang aktiv indsats.
Æret være Bents minde.

Ledere søges
til soldaterhjem i udlandet
Modne og erfarne ledere søges til udsendelse i perioder af
6 måneder til vore udenlandske soldaterhjem fra februar
eller august 2010. Vi vil gerne opbygge et kartotek af lederemner, som vi kan trække på til såvel nye opgaver som
de eksisterende soldaterhjem i Afghanistan og Kosovo.
Kontakt generalsekretær Per Møller Henriksen, Treldevej
97, 7000 Fredericia tlf. 33 12 40 42 for yderligere oplysninger.

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.

Frivilligt arbejde
skaber sammenhold og fællesskab
- Det har KFUMs Soldatervenner i Skjern-kredsen oplevet
Tekst og foto: Bodil Nielsen
Kredsformand Henning Holmgaard fortæller med glød i stemmen om, hvordan pensionister i den lokale soldatervennekreds ydede en stor indsats, da der ved lederskifte sidste år
på soldaterhjemmet i Borris, blev sat fokus på lederboligen,
som ligger i Borris by.
En terrasse bar præg af at være blevet udvidet flere gange
af skiftende ledere, dele af træværket trængte til udskiftning,
og da det nye lederpar Anna Margrethe og Leif Sørensen ytrede ønske om mere plads i huset, gik pensionerede fagfolk i
gang med at udskifte terrassen med en mere anvendelig udestue.
Nogle kunne udføre tømrerarbejde, andre murerarbejde og
andre andet forefaldende arbejde.
Kun el-installation og VVS arbejdet er udført af betalte
fagfolk.
”Det er næsten ærgerligt, at vi er færdige med arbejdet”

siger Henning Holmgaard, der fortæller, at det blev til mange
rigtig fornøjelige frivillige timer. Det at kunne samles om en
fælles arbejdsopgave gav anledning til god snak og godt fællesskab, som har styrket sammenholdet i kredsen.
Ikke blot de frivillige har nydt godt af denne opgave, men
Anna Margrethe og Leif Sørensen er ovenud glade for på den
måde at være kommet i tæt kontakt med de lokale soldatervenner, og ikke mindst det synlige resultat af arbejdet: En lys
og flot ekstra stue på 32m2 er de dybt taknemlige for.
Også KFUMs Soldatermission skylder Skjern-kredsen en
stor tak for deres flotte arbejdsindsats.

JOB på soldaterhjem
Volontørerne på KFUMs soldaterhjem opnår flere sociale og personlige
kompetencer. Og så får de en oplevelse for livet. Nogle soldaterhjem har
endnu ledige pladser til august.
Send ansøgning direkte på www.kfums-soldatermission.dk eller kontakt
det enkelte soldaterhjem, eller kontakt medarbejderkonsulent Torben Jensen på telefon 214 50 513, konsulent@kfums-soldatermission.dk

Soldaterhjemmet blev årsag til… Venskab gennem 50 år
D. 3. maj 1959 mødte to piger, Karin, 18 år fra Bonnet ved
Lemvig og Tove, 17 år fra Ørsted på Djursland hinanden på
KFUMs Soldaterhjem i Randers hos Eva og Jens Linnet. Det
blev starten på et venskab, som nu har varet i 50 år.
Karin var 1 år på soldaterhjemmet og jeg, Tove i 1½ år.
Vi var der sammen med Erling Højgaard og Niels Erik Bjerregaard.
Der var ca. 500 ingeniørsoldater på kasernen, og der
var meget stort besøg på hjemmet. Vi havde logi i kælderen og bagte selv alt brød sammen med Linnet. Vi havde
en måned ad gangen i bageriet.
Soldaterhjem og soldatervenner står mit hjerte umådelig nær. Jeg glæder mig over alt, hvad der gøres både for

vort udsendte mandskab og for vore soldater herhjemme.
Tove Elisabeth Meldgaard, Kødhøjvej 4 a, 8530 Hjortshøj.

Tove Elisabeth Meldgaard (t.v.)og Karin Nielsen.

Soldatervennen nr. 2

•

2009

7

De unges sider

Eventyret om SMU i
Nordjylland
Af Mette Hornstrup, Aalborg
I det skønne Nordjylland lidt
nord for Aalborg lå to kaserner.
Soldaterne på disse kaserner
havde det godt, for når de havde
fri kunne de hænge ud på det
dejlige soldaterhjem, der lå lige
uden for hegnet. På soldaterhjemmet var der så hyggeligt.
Der var dejlige bløde møbler,
hvor man kunne slænge sig ligesom derhjemme, så det var fristende at tage en lille lur. Men
det bedste af det hele var de
mennesker, der arbejdede på soldaterhjemmet. De var så søde.
De lavede mad til soldaterne og
gjorde rent efter dem, og hvis
man var heldig, havde de også
tid til en hyggelig snak om alt
eller ingenting.
Men de stakkels medarbejdere
arbejdede og arbejdede, så de
slet ikke altid havde tid til at
lave alle de ting med soldaterne,
som de gerne ville, for sådan
nogle soldater vil

jem i Nord.
Det eventyrlige soldaterh
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gerne aktiveres en gang
imellem og mærke, at der er
nogen, der vil bruge tid på
dem.
Derfor var der nogle lokale unge mennesker, der
tænkte: ”Vi vil gerne hjælpe”. De satte sig ned og
blev enige om at starte en Matador på hjemmet i Nord
lokalforening af Soldatermissionens Unge op i Nordjylland. Denne forening skulle kredsen i Aalborg. Det var en
være en ekstra ressource for dejlig aften med gejst og håb
medarbejderne. De havde en om en aktiv fremtid for lokalforplan om at lave forskellige ar- eningen…
rangementer på soldaterhjemSådan begynder eventyret om
met for soldaterne. Det skulle SMU Nordjylland, men det er
være hyggelige og sjove arran- langt fra færdigt her. Den første
gementer, men der skulle også tid har handlet om at få foreninvære stunder, hvor soldaterne gen op at stå, så nu står vi enkunne høre om den kristne Gud, delig ved begyndelsen på at udog at han sendte sin eneste søn føre det egentlige arbejde i
til jorden for at dø på et kors, så foreningen. Vi glæder os rigtig
den enkelte soldat kunne blive meget til at være en aktiv del af
frelst og komme i himmelen.
soldaterhjemmet i Hvorup. Vi er
spændte på at finde ud af, hvorOnsdag d. 18. marts 2009 havde dan eventyret fortsætter, for det
den nye lokalforening af er lige så godt som et eventyr,
SMU generalforsamling. Der at vi kan få lov til at gøre en forblev valgt fire bestyrelses- skel for soldaterne, og forhåmedlemmer og en repræ- bentlig bliver det et eventyr
sentant for Soldatervenne- uden slutning.

De unges sider

Ta’ på café i København
Oplev en skøn blanding af trofaste soldatervenner,
læssevis af lækre kager, storbystemning midt i Hovedstaden, turister fra hele verden, lokale københavnere og caféstemning på den hyggelige plads
ved Helligåndskirken på Strøget.
Tag med en dag eller to i uge 27, og giv dig selv en
oplevelse af de helt positive samtidig med, at du
støtter KFUMs Soldatermission.

Sæt
i kalenderen
Vi ses på

ÅRSMØDET

25.-27. sep. i Slagelse

I en uge har KFUMs Soldatermission mulighed for
lave minicafé, hvor vi sælger burgerboller, kartoffelsalat, lagkager, æblekage og masser af kaffe.
Overskuddet er godt og går direkte til soldatermissionens arbejde.
Henvendelse til Torben, ungdomskonslenten, på
konsulent@soldatermissionensunge.dk eller sms/nr
214 50 513

Spændende sommerferie?

at fortælBliv volontør i SOMMERTEAM ’09 for
. Alt efle om arbejdet på KFUMs soldaterhjem
ansættelse
ter omfanget kan der blive tale om
stå ved en
til denne opgave. OPGAVEN er at
soldaterstand, fortælle om at arbejde på
mange anhjem, uddele foldere og lave PR på
vogn ledig
dre måder. Der er måske en camping
snart.
til formålet, især hvis den bestilles
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Landslotteriet 2009
Følgende numre er udtrukket af Notarius Publicus:
109.630
26.295
125.164
11.971
21.590
33.887
76.896
27.732
41.958
64.248
90.355
113.607
38.623
92.141
108.749
110.938
15.662
23.695
48.492
52.448
53.087
56.127
81.347

Toyota Yaris 1,3
Rejsegavekort, kr. 15.000
Rejsegavekort, kr. 15.000
Kontant, kr. 5.000
Kontant, kr. 5.000
Kontant, kr. 5.000
Kontant, kr. 5.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Gavekort,Fri Cykler kr. 4.500
Gavekort,Fri Cykler kr. 4.500
Gavekort,Fri Cykler kr. 4.500
Gavekort,Fri Cykler kr. 4.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500

87.337
95.711
111.053
12.198
45.761
48.138
60.427
79.769
82.574
89.237
111.965
115.123
120.194

Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
697 Gavekort,
840 Gavekort,
418 Gavekort,
682 Gavekort,

Matas
Imerco
Imerco
Jysk

Sidste frist for afhentning af gevinster er den 31. maj
2009. Tak, fordi du støttede KFUMs Soldatermissions arbejde ved lodseddelkøbet.

Sydsjællænder har fået Yaris!
Af Steen K. Sørensen
Nej, der er ikke tale om udbrud af en ny influenza-type eller lignende.
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Tværtimod er det en glædelig nyhed, idet hovedgevinsten i KFUMs Soldatermissions Landslotteri 2009 har fundet sin nye ejermand.
Stig Ørntoft fra Tågerup øst for Haslev blev den heldige
vinder af en helt ny TOYOTA Yaris til en værdi af 181.000
kr.
Heldet - og gevinsten - fandt vej til Stig og hans familie med god hjælp fra genboen Vilfred Hansen, der som
trofast Soldaterven hvert år sælger vores lodseddel i lokalområdet.
På billedet ses Vilfred Hansen (tv) overrække en buket
til Stig Ørntoft.
Bilen blev i år indkøbt hos TOYOTA i Næstved, repræsenteret ved Claus Pedersen (th).

Økonomichefens hjørne

Tak for et godt 2008
Af økonomichef, Steen K. Sørensen
Resultatet af årsregnskabet for 2008 blev et overskud på
397.000 kr. mod et underskud året før på 594.000 kr.
Samlet set over de seneste 2 år er der således fortsat
tale om et underskud på ca. 200.000 kr.
Det samlede besøgstal på hjemmene har i 2008 rundet
608.000 mod 578.000 året før. En stigning der også har
betydet en pæn stigning i omsætning og avance på soldaterhjemmene.
Dette sammenholdt med meget flotte gave-, arve- og
tilskuds-indtægter betyder, at der i årets løb er blevet råd
til at investere større beløb end tidligere i vedligeholdelse
og forbedring af bygninger og inventar, ligesom der i 2008
er gennemført en nødvendig regulering af soldaterhjemsledernes lønninger.
Der er i 2008 foretaget nedskrivninger på værdien af inventar og ejendomme med i alt 744.000 kr., og da vi ikke
har rentebærende gæld, er det lykkedes at skabe en mindre renteindtægt igen i 2008.
I kraft af overskuddet stiger egenkapitalen med 397.000
kr. til 20.971.000 kr. Denne kapital er dog i al væsentlighed bundet i de bygninger, hvor vi driver soldaterhjem.
I 2009 forventer vi at skulle starte endnu et soldaterhjem op i Afghanistan til gavn for de danske soldater,
denne gang i MOB Price i Helmand-provinsen. Forsvaret er
i gang med planlægningen, og vi håber og tror, at vi i begyndelsen af 2010 kan byde de første soldater indenfor på
et nyt soldaterhjem.
Nye aktiviteter betyder nye udgifter, og derfor håber vi,
at soldatervenner og andre også i fremtiden vil støtte arbejdet blandt vore soldater. Vi takker for enhver god gave
til arbejdet!

KFUMs Soldatermissions Årsregnskab 2008
(Hele 1.000 kr.)

Gager og lønninger
Andre driftsudgifter
Driftsresultat

-12.764
-7.259
955

-11.296
-5.647
335

-744
186
397

-1.055
126
-594

Afskrivninger
Renteindtægter m.v.
Årets resultat

Specifikation af Tilskud og gaver m.v.
Landslotteriet
SV-kontingent
Årsgave
Stævner, møder, damekredse
Gaver via bladet Soldatervennen
Julegave
Gavebreve
Private gaver i øvrigt
Høstoffer og kollektdag
Sponsorindtægter inkl. cykelløb
Indsamlinger til hjem i udlandet
Mindre projektindsamlinger
Indsamlet til felttestamenter
Indtægt genbrugsbutikker
Brugte batterier
Trafiktælling
Mini-café, tombola, vaffelsalg m.v.
Indsamling blandt soldater
Flaskepant
Fonde, legater, Ys Men m.fl.
Arv
I alt fra Soldatervennerne
Tilskud fra Kommuner
Tips og Lotto-midler
Tilskud fra forsvaret
I alt

1.449
986
915
349
163
165
128
280
110
26
459
32
28
1.163
81
11
65
340
133
408
1.031
8.322

1.481
1.013
867
332
171
178
131
232
105
77
86
0
38
950
0
10
67
415
81
343
11
6.588

20
453
4.059
12.854

20
250
3.960
10.818

2008

2007

Resultatopgørelse
Omsætning
Vareforbrug
Bruttoavance

15.828
-8.662
7.166

12.915
-7.220
5.695

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

21.553
4.579
26.132

22.297
2.766
25.063

Huslejeindtægter
Tilskud og gaver m.v. (se note)
Andre driftsindtægter
Indtægter i alt

934
12.854
24
20.978

740
10.818
25
17.278

Egenkapital
Gæld og hensættelser
Passiver i alt

20.971
5.161
26.132

20.573
4.490
25.063

59

60

2009
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Kort Nyt v/ generalsekretær Per Møller Henriksen

Årsmødet 2009

Lederskifte i Varde

Årsmødet 2009 bliver i Slagelse i dagene 27. – 28. september. Lørdagens
festtaler er biskop Steen Skovsgaard,
Lolland-Falster. Der vil naturligvis
være beretninger ved landsformanden
og fra flere soldaterhjemsledere. Søndag formiddag fortæller General Hans
Jesper Helsø om at være kristen og
forsvarschef. Søndag lige efter spisning er der lejlighed til at bese Garderhusarregimentets
hestestalde.
Nærmere program kommer i næste
nummer af Soldatervennen. I forbindelse med Årsmødet gennemføres der
også en bustur under ledelse af Tove
og Aksel Kristiansen. Se særskilt program.

I et års tid har Filip Hove Kristensen
været soldaterhjemsleder i Varde. Han
havde taget et års orlov fra universitetsstudierne for at drive soldaterhjemmet. Det har han gjort godt, og
det vil vi gerne sige ham en stor tak
for og ønske Guds velsignelse over
fremtiden. Pr. 1. juli overtager Pia og
Ivan Ælmholdt fra Gammel Sole soldaterhjemmet. De er begge 39 år og

Lodseddelsalget 2009
Salget i 2009 er på samme flotte niveau som i 2008, med et overskud på
ca. 1,5 mio. Bilen blev vundet på
Sjælland og næsten alle større gevinster er afhentet, så der er mange glade vindere ud over landet. Tak til alle
som har hjulpet med salget af lodsedler!

har 4 børn, Kenn på 17, Lea på 16,
Max på 13 og Tue på 8 år. Deres faglige baggrund er for Pias vedkommende en revisorassistentuddannelse fra
1989 og en uddannelse som pædagog
fra 2005. P.t. arbejder hun i en integreret institution i Vejle. Ivan er uddannet struktør fra 1997 og kloakmester fra 1998. Han har haft eget
entreprenørfirma. Nu underviser han

Professionel udrustning!
-Õ««jÀÊiiÀÊ«}À>`jÀÊ>iÀi`iÊÊ`>}Ê`Ê«iÀÃ}iÊÕ`ÀÕÃÌ}°
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Sort m/blåt filter
iiÀÊÊ`Ê«FÊ
Pris: Kr. 295,ÜÜÜ°vÜi>À°`°
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på Teknisk Skole i Århus. Kirkeligt er
de aktive i IM og KFUM-Spejderne.

Fire generationer i KFUMs
Soldatermission!
Pia og Ivan bliver 4. generation ansat
på KFUMs Soldaterhjem, idet Pias forældre Ingse og Robert Simonsen har
været soldaterhjemsledere i Borris
(1969-72) og Pias mormor og morfar,
Ellen og Max Kjærgaard Madsen har
været ledere på soldaterhjemmene i
Esbjerg, Oksbøl, Jægerspris, Fredericia og Borris (1947-76). Siden sommeren 2008 har Pias og Ivans datter
Lea været medarbejder på soldaterhjemmet i Fredericia. Her de 4 generationer!

Kommende ledere til Camp
Bastion
Som afløsere for Birthe og Jørgen Eilschou-Holm fra august 2009 har vi ansat Karen Marie og Dánial Christiansen, Kolding. Karen Marie er lærer og
Dànial er maskinmester på en norsk
standbybåd. De har 3 voksne børn.
P.t. arbejder Karen Marie på KFUMs
Soldaterhjem i Haderslev. De har tid-

ligere været udsendt som missionærpar i Ethiopien for DEM fra 19942002. De er kirkeligt aktive i
Folkekirken og IM.

Soldaterhjem nr. 2 i Afghanistan?
Alle er enige om at der er et stort behov for yderligere et soldaterhjem i
Helmand-provinsen, nærmere betegnet i MOB Price og Forsvaret vil også
gerne have et soldaterhjem, men det
helt præcise tidspunkt for opstart er
endnu ikke afklaret. Ruth Brik Christensen har sagt ja til at være pioner
endnu engang. Vi forventer det bliver
omkring årsskiftet 2009/2010.

Kommende ledere til Kosovo
Som ledere af soldaterhjemmet i Kosovo fra medio august 2009 til februar 2010, har vi ansat Lene Kragelund
og Niels Erhard Sørensen, Røjleskov,
Middelfart. Lene arbejder som økonoma og Niels Erhard som ejendomsinspektør. De har 3 voksne børn. De er
aktive i sognet, Y´s Men, KFUM og
KFUK og IM.
Lene og Niels Erhard afløser Nathalie
og Troels Moesgaard, som efter 6 måneder i Kosovo fortsætter som assistentpar i Oksbøl.

Ferieafløsere i Kosovo og Afghanistan
Medens soldaterhjemslederne er
hjemme på velfortjent ferie i 3 uger
fra Kosovo afløses de af Bodil og Christian Nielsen fra Nr. Nissum. Ligeledes afløser Ruth Brik Christensen i
Camp Bastian i Afghanistan under lederparrets ferie.

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:

På Formands- og Kasserermødet d. 2.
maj blev Jesper Hornstrup, Vammen
nyvalgt og Klaus Laursen, Aarhus
genvalgt til Bestyrelsen.
Desuden er de to medarbejderrepræsentanter Ester Kofoed, Fredericia og
Lene Klok Kristensen, Skive genvalgt.

Nye frivillige talere
De tidligere ledere i Kosovo, Anette
Værge og Anne Sofie Bitsch har sagt
ja til at være frivillige talere.
Se oversigt over vore frivillige talere
på hjemmesiden www.kfums-soldatermission.dk

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«

Valg til Bestyrelsen og KAU

KFUM og KFUK i Danmark har genvalgt Linna Mosegaard Hansen, Isenvad og Indre Mission i Danmark har
genvalgt Alex Bøge Nielsen, Odense
for en ny 2-årig periode.
Soldatermissionens Unge har nyvalgt
Rasmus Rabjerg, Lønborg.
Den ene af de 2 bestyrelsesvalgte
medlemmer, revisor Kjeld Graversgård, Jegindø har ønsket at fratræde.
I hans sted har Bestyrelsen valgt
driftsøkonom Erik Toft Klausen, Varde. Der skal lyde en stor tak til Kjeld
Graversgård for tiden i Bestyrelsen,
og vi byder Erik Toft Klausen velkommen i fællesskabet.
Bestyrelsen har konstitueret sig med
Jesper Hornstrup som formand og
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen som
næstformand.
På Formands- og Kasserermødet blev
Svend-Erik Hansen, Isenvad og Solveig Hoffmann Pedersen, Brande genvalgt til KAU.

Til Ro
16 AFTENSA
NGE

Tina Lynderup & Willy

Egmose

Preben Gramhart
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Stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

FJERRITSLEV, kreds 55:
Tirsdag d. 11. august i Fjerritslev Missionshus kl. 19.30.
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent
Ingemann Jensen, Thyholm
HERNING-KREDSEN, kreds 11:
Hammerum: Onsdag d. 17. juni kl.
19.30 i Missionshuset Silo.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller.
Desuden er der lotteri.
HOLSTEBRO, kreds 18:
Fredag d. 5. juni kl. 14.00 i Vinding
Præstegård.
Grundlovsmøde.
Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia taler og fortæller om KFUMs
Soldaterhjem i ind- og udland.
Soldaterhjemslederne Lene Svendsen-Tune og Rebekka Skjøtt Stagis, Holstebro
medvirker.

LØGSTØR, kreds 28:
Farstrup: Tirsdag d. 16. juni kl. 19.30
hos Karen Marie og Erik Nielsen, Præstegårdsvej 11, Farstrup.
Havemøde med tidl. soldaterhjemsledere
i Kosovo, Edith og Bent Larsen, Skjern
som taler og fortæller.
SILKEBORG, kreds 34:
Grauballe: Torsdag d. 11. juni kl.
19.30 i Grauballe Missionshus.
Ruth Brik Christensen Fasterholt fortæller om livet som soldaterhjemsleder i Afghanistan og Irak.
THISTED, kreds 21:
Fredag d. 5. juni kl. 19.30 på KFUM og
KFUK, Rosenkrantzgade 6.
Grundlovsmøde.
Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia taler og fortæller om KFUMs
Soldaterhjem i ind- og udland.
VIBORG, kreds 23:
Møldrup: Torsdag d. 13. august kl.
19.30 i Møldrup Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Sügro Danmark A/S
Hovedkontor
75 63 09 60
Fax
75 63 09 40
FREDERICIA, kreds 35:
Onsdag d. 3. juni kl. 19.30 på KFUMS
Soldaterhjem, Treldevej 99.
Soldatervennernes generalforsamling.

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

HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Søndag d. 21. juni:
Ved gudstjenesten i St. Dalby Kirke kl.
9.00 og i Hedensted Kirke kl. 10.15
medvirker generalsekretær Per Møller
Henriksen, Fredericia. Der optages kollekt til KFUMs Soldatermission.
Ved gudstjenesten i Korning Kirke kl.
9.00 og i Løsning Kirke kl. 10.30 med-

NÆSTE Nummer af
soldatervennen
UDKOMMER 19. august 2009
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virker landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm. Der optages kollekt til
KFUMs Soldatermission.
Samme dag kl. 14.30 i Hedensted Kirkecenter.
Eftermiddagsmøde.
Per Møller Henriksen taler og Bent Ingemann Jensen fortæller.
SKJERN, kreds 2:
Videbæk:
Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 i IM-Huset,
Nygade 10, Videbæk.
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent
Ingemann Jensen, Thyholm.

Eftermiddags- og damekredse:
FREDERICIA:
Møderne holdes på KFUMs Soldaterhjem,
Treldevej 99 og begynder – hvor intet
andet er nævnt – kl. 14.30. Hvert møde
indledes med, at Ester Kofoed fortæller
nyt fra soldlaterhjemmet.
Kaffebord: Kr. 20,-.
Onsdag d. 27. maj.
Kaptajn Lars Ringgaard Sørensen: Udsendt til Sudan.
Onsdag d. 3. juni kl. 19.30.
Soldatervennernes generalforsamling.
Onsdag d. 26. august.
Pastor, Carl Peter Behrens: Helligåndens
gerning – indbildning eller virkelighed.
Årsgaven til KFUMs Soldatermission kan
afleveres denne dag.
HADERSLEV:
Tirsdag d. 26. maj.
Kl. 14.00 kører vi en tur fra Soldaterhjemmet og ender hos Ellen Margrethe
og Søren Evald Andersen til kaffe.
VARDE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på soldaterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 52
53
VIBORG:
Mødetidspunktet er kl. 14.00.
Onsdag d. 17. juni
v/ Hanne Jensen, Kirketoften 11, Bjerregrav – 86 69 14 40
Onsdag d. 19. august
v/ Elisabeth Nygaard, Demstrupvej 7 C,
Demstrup – 86 66 77 94

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.
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.

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. Privat: Kirkevej 21, Borris,
6900 Skjern. Tlf. 97 36 64 38.
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.

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

Kølvrå, Herningvej 31, 7470 Karup.
Tlf. 9710 1065.
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anette og Brian Gylling
Jensen

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.

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

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.

VENDIA

Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde.
Tlf. 7522 5253.
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Filip Hove Kristensen.
Pr. 01.07: Pia og Ivan Ælmholdt.

SJÆLLAND:

Høvelte, Hesselgårdsvej 29,
3460 Birkerød. Tlf. 4581 8189.
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær
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: Nathalie og Troels Moesgaard.

Afghanistan,

KFUMs Soldatrmission,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
afghanistan@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Birthe og Jørgen EilschouHolm.

OFFSET

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

Licens til produktion af
svanemærkede tryksager!
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Feltpræst og
soldaterhjemsleder
- i samarbejde under fremmede himmelstrøg
Tekst og foto:
Sogne- og flyverpræst
Peter Kiel Nielsen, SommerstedOksenvad – Fighter Wing Skrydstrup

At sætte sin fod i Afghanistans ørken i Helmand provinsen
kan nok give de fleste en fornemmelse af, at så kan man
vist ikke komme længere hjemmefra. Det ligner alt andet
end Danmark og det føles som alt andet end hjemme. Men
her lever mange danske soldater i en hverdag, der er præget af både krig og lejrkuller.
I september 2008 var jeg for Flyvevåbnet udstationeret
en kort periode i Camp Bastion. Og noget af det, som slog
mig med det samme var, at Forsvaret har bedt KFUMs Soldatermission om at udstyre et soldaterhjem med alt fra
kaffe til soldaterhjemsleder. Og det er også tankevækkende, at dette soldaterhjem er placeret meget centralt i lejren. På den ene side ligger beboelseskvarteret og på den
anden side kontorer, værksteder, containere og alverdens
krigs-isenkram. Men midt i dette ligger velfærdsområdet
og soldaterhjemmet.
Og jeg havde glæden af at møde soldaterhjemsleder,
Ruth Brik Christensen. Vi havde et dejligt samarbejde, og
jeg fik lov at udnytte hendes store viden om lejren og soldaterne. Jeg kunne henvise til hende, hvis nogen havde
brug for at få syet et mærke på uniformen eller mere moderlig omsorg. Og hun kunne henvise til mig, hvis nogen
havde brug for sjælesorg og hjælp. Og vi kunne også bruge hinanden, fordi vores opgaver grænsede op til hinanden – under skyldigt hensyn til tavshedspligt, selvfølgelig.
Jeg brugte som feltpræst megen tid på soldaterhjem-
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met, fordi det var der, soldaterne slappede af og nød lidt
frihed. Og det var helt tydeligt, at de, der kom ind fra
fronten parkerede uden for soldaterhjemmet. Så soldaterhjemmet var på mange måder en del af min arbejdsplads.
Et hjem og et lille stykke Danmark.
Hvad er det så soldaterhjemmet kan? Det kan yde kristen bistand og omsorg både i ord og i handling. Alle soldater ved, hvad soldaterhjemmet står for. Og de oplever at
Folkekirken er helt derude, hvor de er. Det giver selvfølgelig anledning til mange gode samtaler. Og soldaterne får
lov at opleve, at kristendom ikke er noget fremmed og
fromt og utilgængeligt, men er en nødvendig og brugbar
del af livet.
Men så er soldaterhjemmet også et HJEM. En nat, hvor
vi skulle ud til Fob Price og turen blev forsinket, var det
sjovt at se, hvad der skete. Vi skulle vente ca. 2 timer,
men den flok soldater – danske og engelske – der skulle
med transporten gik over på soldaterhjemmet. Og de gik
helt hjemmevant i gang med at lave kaffe, smøre brød fandt tingene i skuffer og skabe – for Kufmutter sov selvfølgelig. Soldaterhjemmet er virkelig et hjem, for de følte
sig hjemme. Dejligt!

Fredagsfrokost på soldaterhjemmet. Den tomme plads er fotografens.

