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KOM HJEM, MIT BARN...
Af soldaterhjemsleder Else Overby, Slagelse.

I en af Jesu lignelser møder vi en far med to sønner. Den yng-
ste søn beder om forskud på arven, og faderen deler sin for-
mue mellem sønnerne. Sønnen er nu fri til at rejse, og med 
sig tager han alt, hvad han ejer. Han rejser til et land langt 
borte. Der er altså ikke blot tale om en turistrejse i normal 
forstand. Det sønnen her gør, er på en meget tydelig måde at 
vise faderen, at han nu tager sit liv i egne hænder, og at han 
så at sige ønsker ”at brænde broerne” til sit barndomshjem. 
Han ønsker ikke at være bundet af traditioner og forpligtel-
ser. Han vil være fri! Friheden finder han da også – derude i 
det fremmede! Et liv i sus og dus! I hvert fald så længe han 
har penge på lommen. Den nyvundne frihed forvandles hur-
tigt til et miserabelt liv uden nogen form for sikkerhedsnet. 
Nøden tvinger ham til at tage arbejde, - og vel at mærke et 
arbejde, som har været af den slags, som rangerer allerlavest 
på statuslisten! Dér – lige netop der i sølet ved svinenes æde-
trug, indser han, at hans valg den dag hjemme hos faderen 
har fået uoverskuelige konsekvenser. Han forstår pludselig, at 
han har valgt selve LIVET fra! Han er ved at dø af sult, endnu 
inden han har tjent sin første løn! Nu opstår en situation, 
som får den altafgørende betydning for hans liv og fremtid: 
”Han går i sig selv og tænker: Hvor mange daglejere hos min 
far har ikke mad i overflod. Jeg vil bryde op og gå til min far 
og sige til ham: Far jeg har syndet mod himlen og mod dig. 
Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som 

en af dine daglejere.” Luk. 15,17ff. Mon ikke det er med man-
ge tanker og bekymringer, at han drager hjemad: ”Vil far tage 
imod mig, nu hvor jeg har vendt ryggen til ham og oven i kø-
bet har ødslet min arv væk – jeg fortjener at blive afvist!”

På lang afstand ser faderen ham! Har han mon gået og 
spejdet efter ham? I hvert fald får sønnen en stormende varm 
velkomst! I et sekund ændrer billedet sig: Fra total mørke og 
ydmygelse til fest og glæde! Intet er for godt – hele appara-
tet sættes i gang: Tænk, - han kom! Faderens elskede søn er 
kommet hjem! Han forblev ikke i sølet og elendigheden, men 
han vendte om, og kom hjem…. Hjem til far! 

Jesus fortæller os gennem denne lignelse noget essentielt 
om Gud. I det øjeblik hvor jeg som læser fornemmer faderens 
bankende hjerte, som strømmer over af glæde ved at gense 
sin mistede søn, og bare ikke kan gøre nok for at markere 
sønnens venden tilbage til livet, da får jeg et glimt af GUDS 
kærlige hjerte, som længes efter at tage imod det menneske-
barn, som ellers har brændt broerne og vendt sig væk fra 
ham. Tænk – Gud har kærlighed nok til at gå ethvert menne-
ske i møde. Han stiller ikke op med et forhør, - et ”hvad sag-
de jeg”, men han står der med åbne arme og siger: ”Kom 
hjem til mig, mit barn…”

Gud har brug for vore arme til at favne dem, som erkender, 
at de har brug for et omvalg! 

Bed til at vi på soldaterhjemmene til stadighed har fokus 
på at få fortalt de unge mennesker, at deres himmelske far el-
sker dem og venter på dem...
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Interview med udenlandske volontører

Af Torben Jensen

Amina og Walshak arbejder på KFUMs Soldaterhjem i Var-
de. For få måneder siden boede de på samme længdegrad 
(8°øst), men 46 breddegrader mod syd, nemlig i byen Jos 
i Nigeria. Nu står de ved kassen, gør rent, rydder op og 
snakker med danske soldater i Varde. Amina er 21 og 
Walshak 23 år. De er ved at lære dansk og kan allerede 
temmelig meget. Deres opholdstilladelse i Danmark gælder 
et år og kan maksimalt forlænges med 6 måneder.

Vellykket globalisering i kreds 22
Der er meget stille i Varde i forhold til millionbyen Jos, 
hvor der er en evig støj fra bilhorn. I Jos køber man heller 
ikke bare til en fast pris; man prøver at presse prisen. De 
har også svært ved at forstå, at kirken i Danmark er så stil-
le og uden al det liv og den musik, de kender hjemmefra. 
Men Walshak er glad for, at han i Varde Kirke kunne blive 
døbt. Det blev fejret på soldaterhjemmet. Amina, som er 
den yngste ud af en søskendefolk på syv, og hvis far oprin-
deligt var muslim, blev døbt sidste år i Nigeria.

De lokale folk, der støtter soldaterhjemmet, har taget 
meget godt imod volontørerne fra Afrika. Amina og Walshak 
tager af og til cyklen ud for at besøge dem, og Walshak 
hjælper med at tage kartofler op hos den landmand, der 
donerer kartofler til soldaterhjemmet. Walshak er ret dyg-
tig til træarbejde og har blandt andet lavet en model af 
soldaterhjemmenes grønne soldaterfigur, ”KUF-Kaj”.

sådan gik det til 
En dansk pige, Karina, der var volontør for ”Afrika in 
Touch”, mødte Amina i Nigeria. Karina har også været vo-
lontør på soldaterhjem, og hun tænkte, at det ville være 
godt for begge parter, hvis Amina kom til at arbejde på et 
soldaterhjem. Ideen blev fulgt op, og efter mange under-
søgelser og formaliteter lykkedes det. I mellemtiden havde 
Karina foreslået det samme for Walshak. En morgen lande-
de de så i Billund Lufthavn. Filip, som var soldaterhjems-
leder i Varde, skulle hente dem med kantinevognen, men 
vidste ikke, hvordan de så ud. Det blev dog ikke noget pro-
blem, for der var kun to mennesker i Billund, der havde 
den farve! Det, og mange andre ting, laver de en masse 
sjov med på soldaterhjemmet i Varde. 

At den slags kan lade sig gøre: Sige du til chefen, kalde 
ham ved fornavn og lave sjov med ham, er i øvrigt et godt 
eksempel på en meget stor forskel på dansk kultur og så 
det, de er vant til. Det ville være helt utænkeligt i Nige-
ria. 

Fra Vestafrika til Vestjylland

Amina og Walshak i sneen ved soldaterhjemmet.

JOB på soldaterhjem 
Volontører på KFUMs soldaterhjem får værdifulde 
sociale og personlige kompetencer. Og så får de en 
oplevelse for livet.

Send ansøgning direkte på www.kfums-soldater-
mission.dk  eller kontakt medarbejderkonsulent 
Torben Jensen på telefon 214 50 513, konsulent@
kfums-soldatermission.dk
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Sammen med to venner stiger Elisabeth ind i den skinnen-
de røde helikopter og letter fra Tirstrup for at tage en tur 
hen over Århus. 

Hun har tegnet mange nye medlemmer til Soldatermis-
sionens Unge og vundet førstepræmien. Elisabeth Ehlers, 
23, studerer medicin i Århus og har tit sammen med andre 
unge været på soldaterhjemmet i Haderslev. 

- der skete altid noget på soldaterhjemmet, siger hun.
Mens Elisabeth letter, falder Esther. Dog ikke på samme 

tid, men med samme baggrund. Esther har også tegnet 

Tandemspring. Ester Oslo Rasmussen er højt oppe.Tina, Elisabeth, Louise og piloten.

Soldatermissionens Unge arrangerer hygge og fælles-
skab for de yngre fredag 25. sept. på soldaterhjem-
met i Slagelse. Lørdag formiddag satser vi også på en 
oplevelse sammen, inden vi slutter os til årsmødet 

for KFUMs Soldatermission. SMU yder tilskud på 100 
kr. til de SMU`ere, der deltager i hele årsmødet. Til-
melding på blanket i dette blad eller på kfums-solda-
termission.dk.

Velkommen til dE uNgES åRSMødE

To SMu’er stiger til vejrs
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nye medlemmer til SMU. Præmien var et faldskærmsspring, 
og hun var ret vild med det:

-Woooouuhhh!!! Mand, det var fedt!! Man kommer helt 
op at flyve af det – bogstaveligt talt.

Om SMU siger hun: 
-det er et rigtig godt arbejde, og jeg vil gerne opfordre 

andre til at være med i klubben.
Esther er 24 år, bor i Århus og begynder snart på ergo-

terapistudiet.

Soldatermissionens Unge indbyder til lagkagebanko, men denne gang 
er det ikke soldater, der spiller. Det er på Å-festival, hvor unge i tu-
sindvis samles i pinsen. Soldatermissionens Unge laver lagkagebanko 
ligesom mange af dem før har gjort, nemlig som volontør på et solda-
terhjem.
SMU informerer på mangfoldige måder om den tjeneste, der finder sted 
på soldaterhjemmene.

SMU på Å-festival i Sdr. Felding.

Soldatermissionens Unge 
stærkt til stede på å-festival
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dE uNgES SIdER

Lene Svendsen-Tune, sol-
daterhjemsleder i Holste-
bro, er ny landsformand 
for Soldatermissionens 
Unge.
Næstformand er Jakob 
Damgaard fra Grindsted, 
og Jan Bastholm Jensen 
fra Århus er kasserer.

Ny formand for 
Soldatermissionens unge

MissionPossible blev en fest
Er der noget, der kan få SMU´ere så meget i festgear, 
at selv en technofest kommer til at ligne et bestyrel-
sesmøde i Soldatermissionen? 

Ja, det er der faktisk. Super fed lovsangsfest med 
bandet CryOut, en gedigen tale ved garnisonspræst 
i Holstebro Erik Ladegaard og en fuldstændig gen-
nemført fed koncert med rockbandet HumblePie.

Og derfor var det opskriften på arrangementet 
MissionPossible, der i år blev afholdt på Den kristne 
Friskole i Holstebro. Arrangementet løb af stabelen 
på ungdomstræffets festaften lørdag aften.

Ungdomstræffet blev i år afholdt i Kr. himmel-
fartsferien fra fre. d. 22. til søn. d. 24. maj.   

Det var første gang SMU stod bag denne type ar-
rangement. Formålet med arrangementet var at lave 
noget, der også indbyder unge uden for Soldatermis-
sionen, indenfor til en fest sammen med SMU´ere. 
En fest, hvor man også kunne blive klogere på, hvor-
for Soldatermissionens arbejde er så vigtigt. Under-
vejs var der nemlig glimt fra dagligdagen på et sol-
daterhjem og et interview med en soldat, der 
fortalte om hvad soldaterhjemmet betyder for ham.

Der var ikke helt så mange fremmødte som man 
havde håbet på, men det var ingen hindring for at få 
en kanon aften ud af det alligevel.

Aftenen blev rundet af med gudstjeneste og hyg-
ge på Soldaterhjemmet i Holstebro. 

Den øvrige del af ungdomstræffet bød bl.a. på 
udfordringer på kasernens forhindringsbane - guidet 
af soldater - og SMU´s ordinære generalforsamling. 
Derudover var der selvfølgelig masser af tid til hygge 
og spil på soldaterhjemmet og til at få en ordentlig 
snak med gamle venner.

Erik Ladegaard brugte visuel forkyndelse, mens han fortal-
te om Åndens gerning i en kristens liv.

HumblePie gav en super fed koncert med masser af rock, hvor de-
res sangtekster og vidnesbyrd om deres liv som kristne gav noget 
til eftertanke.
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Interview med soldaterhjemsleder

Af Torben Jensen

Fænomenet soldaterhjem har sat et stort præg på Filips liv. 
Det samme gælder engagementet i, hvordan tingene funge-
rer, og hvordan det kan gøres bedre. Disse to - soldatermissi-
onen og samfundsinteressen - mødes i den 26 årige Filip 
Hove Kristensen, som i et års tid var leder på KFUMs Solda-
terhjem i Varde.

Politik
Filip har siden efterskoletiden været aktiv i politik. Han var i 
tre år formand for Kristendemokratisk Ungdom (KDU) og al-
lersenest har han været med i udviklingen fra KDU til Cura 
Ungdom. Det politiske engagement og en ansættelse hos par-
tiet KD på Christiansborg har givet Filip kendskab til en 
mængde mennesker i ind- og udland og en del erfaring i or-
ganisation, ledelse og styring. I 2005 startede Filip med at 
læse statskundskab på Århus Universitet. På spørgsmålet, om 
han nu vil vende tilbage til studiet, konstaterer han med et 
glimt i øjet: ”Fremtiden ligger foran.” 

man kom jo fra soldaterhjemmet 
Filip har tilbragt store dele af barndommen på et soldater-
hjem og ser tilbage på noget af det som et slaraffenland for 
et barn:  - Det var fedt at være med, når der sad 20 soldater, 
som alle røg, tæt pakket i et rum for at se Champions League. 
Man kunne altid tage kammerater med hjem, spille med sol-
daterne og meget mere. I skolen oplevede Filip, at det var 
godt at være kendt som én fra soldaterhjemmet. Kristendom 
blev til en selvfølgelig sag - man kom jo fra soldaterhjemmet. 
Han har aldrig gået i private skoler, men i folkeskolen, og det 
ser han som en fordel på linje med den styrke, der er ved et 
soldaterhjem: - man er en del af verden, ikke en speciel del 
af verden, siger Filip.

soldatermission nu 
Filip havde brug for et brake, en tid til at danne perspektiv i 

En soldaterhjemsdreng krydser sit spor

tilværelsen. Da muligheden opstod, ansøgte han derfor om i 
en periode at være soldaterhjemsleder i Varde. 

- Konceptet virker stadig godt, siger han. 
- Soldaterne opfatter stedet som et afslappet sted, de kan 

”chille out” og som mulighedernes sted. De ringer for at få 
deres dåsemad varmet op, eller vi laver ekstraordinært lidt 
mad til dem kl 23. De kan mærke, at det er et anderledes 
sted. Soldaterhjemmet er et blødt punkt på et hårdt sted. Det 
handler om soldater og dermed om liv og død. Her kommer 
også en del, der har været udsendt. Det kan mærkes, de snak-
ker om det. En af de store udfordringer for KFUMs Soldater-
mission er ifølge Filip en mere effektiv PR og udbredelse af 
kendskab til arbejdet.  

- Prøv for eksempel at formidle det til KFUM og KFUK i År-
hus. Hvad støder man imod her? Ikke modstand, men uviden-
hed !

- Styrken er, at KFUMs Soldatermission er klar på grundla-
get, skal ikke hele tiden ud at definere sig selv, siger han og 
fortsætter: - Der mangler måske noget organisationsudvik-
ling, men det var værre, hvis det var omvendt.

Filip styrer bankospillet

Soldaterhjemmet i Varde har i ét år været Filips arbejdsplads.
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KFUMs Soldatermissions årsmøde 26.-27. september 2009 i Slagelse

Tekst og foto: Forfatter Egon Jakobsen, Næstved.

Lige syd for Slagelse ligger ruinen af Antvorskov Kloster, 
som Valdemar den Store stiftede omkring 1165. Godt en 
kilometer derfra finder vi den nye moderne Antvorskov  
Kaserne, hvor Gardehusarregimentet hører hjemme. Og 
umiddelbart efter skiltet med regimentsmærket ligger Sol-
daterhjemmet, hvor Else og Frank Overby sammen med de-
res fire unge medarbejdere sørger for den daglige drift.

Under en parasol i haven sidder fem-seks unge værne-
pligtige fra hesteeskadronen og nyder den lune sommeraf-
ten. Bag dem sveder en flok konstabelelever bravt på vol-
leyballbanen, mens råb og latter og barske bemærkninger 
flyver gennem luften om kap med bolden. (Se forsidebille-
det. Red.).

”Det er ren afslapning at være her,” siger en af heste-
folkene, mens han retter på baretten, inden jeg tager et 
billede. ”For tænk nu, hvis sergenten ser det.”

Der er tolv måneders værnepligt i hesteeskadronen, så 
der får man virkelig lært soldaterhjemmet at kende. Og der 
er enighed bordet rundt om, at soldaterhjemmet er et fri-
sted, hvor man bliver mødt, som den person man er. Her 
er hjemlig hygge og nogle at tale med. Og man kan smide 
sig i en god stol og smække benene op i en total afslap-
per.

Vi går ikke ud i ”Alverden” 
- den kommer til os

Indenfor er aftensangen netop forbi, men flere af sol-
daterne og et par medarbejdere bliver siddende og hygger 
sig. Sangbogen og guitaren er ikke lagt væk endnu. Og 
selv om det er sent, må Therese og Lars stadig i køkkenet 
og fabrikere en burger eller andet spiseligt.

Frank Overby står inde i TV-stuen sammen med en sol-
dat, der er uddannet murer. De forsøger at lappe et hul i 
væggen. Støv og mørtelklumper rasler mod gulvet, mens 
Frank springer efter et stykke værktøj til håndværkeren.

”Ja, det er et alsidigt job,” siger Frank med et smil og 
tørrer sveden af panden. ”Men det er jo det, der gør det så 
attraktivt at være her.” Hullet mangler nu kun at blive 
pudset op, og det vil soldaten gøre næste gang, han har 
fri.

”Der er meget pedelarbejde i det,” siger Frank og serve-
rer en kop kaffe. ”En dør, der knirker, en mur, der skaller, 
eller en hane, der drypper. Og så er der relationerne til 
medarbejderne. Der er madlavningen, rengøringen og kan-
tinevognen – eller KUF-vognen, som vi kalder den.”

Og så pointerer han det menneskelige nærvær. Det, at 
soldaterne føler sig velkomne, at nogen vil snakke med 
dem og frem for alt lytte til dem. Være sammen med dem. 
Som nu Jesper, der for et øjeblik siden stod i køkkenet, 
men nu svedende fræser rundt og spiller volleyball.

”Vi trækker ikke noget ned over hovedet på soldater-

Lars måtte igen ud i køkkenet 
for at lave burgere.

Fortsættes på side 10

Efter aftensang
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lørdag den 26. september 2009
Kl. 13.00  Altergangsgudstjeneste i Sct. Peders 

Kirke, Slagelse. Prædikant sognepræst 
Jesper Hornstrup, Vammen

Kl. 15.00  Kaffe på KFUMs Soldaterhjem, Slagel-
se

Kl. 15.30  Møde i Teatersalen på Antvorskov Ka-
serne. 

  Velkomst ved oberst Tommy M. Paul-
sen, lokalformand Merete Jensen og 
landsformanden, sognepræst Jesper 
Hornstrup. 

 Præsentation.
 Beretning ved landsformanden.

Kl. 17.00 Spisning i Forsvarets Cafeteria.

Kl. 19.00 Festaften i Teatersalen:
  Hesteeskadronens trompetere spiller.
  Velkomst ved 1. viceborgmester Villum 

Christensen samt landsformanden. 
  Festtale ved biskop Steen Skovsgaard, 

Lolland-Falster.
  Sang og musik ved Signe Walsøe.
  Kaffe og pengeskabende aktivitet.
 Underholdning ”Afrika fester”.
  Afslutning v/ provst Torben Hjul An-

dersen, Slagelse.

kl. 22.30      Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem, 
Slagelse.

KFUMs Soldatermissions årsmøde 26.-27. september 2009 i Slagelse

Program søndag den 27. september 2009
Kl. 09.00  Kort gudstjeneste i Teatersalen ved 

ungdomskonsulent Torben Jensen.

Kl. 09.45  Foredrag ved tidligere forsvarschef, 
general Hans Jesper Helsø. 

  Emne: ”Mission – at være kristen i 
krig”.

Kl. 11.30  Nordiske hilsener og korte beretninger 
fra soldaterhjemmet i Kosovo og i Hø-
velte samt fra Soldatermissionens 
Unge.

Kl. 12.00 Middag i Forsvarets Cafeteria.

Kl. 13.30 Rundvisning i staldene.

Kl. 14.30  Opvisning af Hesteeskadronen.

Kl. 15.00  Afslutning og kaffe.

BørneProGrAm:
lørdag den 26. september 2009
Kl. 15.30-17.00  Vi mødes i Gymnastiksalen lige ved si-

den af Teatersalen. Der vil være hop-
peborge og mange andre aktiviteter.

  Under aftenens festtale vil der være 
program for børn i Gymnastiksalen.

søndag den 27. september 2009
Kl. 10.00-12.00 Vi mødes i Gymnastiksalen.
 
ProGrAm For soldAtermissionens UnGe
Fredag den 25. september 2009
Kl. 19.00-19.30 Drop ind på KFUMs Soldaterhjem
Kl. 20.00 Hygge, sang, andagt og kaffe
  
lørdag den 26. september 2009
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad på kasernen
Kl. 09.30 Program
Kl. 11.30 Frokost på kasernen.
Kl. 13.00  Vi tager med i kirke og følger årsmø-

deprogrammet
  Efter festaftenen mødes SMU’erne til 

café, hygge m.m. på soldaterhjem-
met.
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Husk at melde FLYTNINg
Post Danmarks nye regler for forsendelse af blade betyder, at ALLE abonnenter, der skifter adresse og fortsat ønsker at modta-
ge SOLDATERVENNEN, skal melde flytning direkte til KFUMs Soldatermissions Landskontor, tlf. 33 12 40 42. info@kfums-solda-
termission.dk. Det er ikke længere muligt at ”tage bladet med sig” ved at melde flytning til Post Danmark.

KFUMs Soldatermissions årsmøde 26.-27. september 2009 i Slagelse

KFUMs Soldatermissions årsmøde i Slagelse den 26. – 
27. september 2009 (for ikke kredsrepræsentanter)

tilmeldinG senest den 4. sePtemBer 2009 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 gra-
tis) betalt med check eller sendt til sydbank, reg. 
nr. 8075, konto nr. 0000117840 til kFUms soldater-
mission, treldevej 97, 7000 Fredericia. Anfør på 
indbetalingen ”årsmødeafgift”.
tilmelding og betaling kan også ske via hjemmesi-
den: www.kfums-soldatermission.dk

Praktiske oplysninger

navn/navne:__________________________________________________________________________________

Børn navn/navne og alder: _____________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________

telefon nr.: ___________________________________________________________________________________

skal årsmødet anvise overnatning mellem den 26. 
og 27. september, udfyld da nedenstående. det an-
førte beløb bedes afregnet sammen med årsmødeaf-
giften.

Anvortskov kaserne:
  Enkeltværelse med bad/toilet, 

 kr. 310,00 + morgenmad kr. 55,00
  Dobbeltværelse med bad/toilet, 

 kr. 430,00 + morgenmad kr. 110,00 

  Kun for unge! 4 sengsstue 
 kr. 165,- + morgenmad kr. 55,00 pr. person

  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. Overnatning 
på Anvortskov Kaserne + morgenmad og frokost 
lørdag kr. 100,00 bedes betalt sammen med års-
mødeafgift.

  er medlem af soldatermissionens Unge. (så får 
du refunderet kr. 100,- hvis du deltager i hele 
årsmødet.)

nogle dage før årsmødet vil der blive tilsendt møde-
program m.v. samt oplysning om evt. logi.

Billetter til festaftenen alene kan bestilles 
på kFUms soldatermissions landskontor
tlf. 33 12 40 42. Pris kr. 90,- inkl. kaffe.
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KFUMs Soldatermissions årsmøde 26.-27. september 2009 i Slagelse

ne,” fortæller Frank. ”Men vi lægger ikke skjul på, hvad vi 
står for. Hvad der er det vigtigste for os.”

Der er aftensang hver aften et kvarter i syv. Så lægger 
medarbejderen nogle sangbøger ud på bordene og foreslår 
en sang. Eller spørger, om nogen har et forslag. En del af 
soldaterne synger med, men endnu flere har muligheden 
for at lytte. For ingen forlader stuen i den anledning.

”Vi har det store gode, at ”alverden” kommer ind i vort 
hus,” fortsætter Frank. ”Jesus sagde, gå ud i alverden og 
forkynd ... Men her kommer de alle sammen ind til os: ate-
ister, jøder, muslimer og kirkefremmede døbte. Vi får mu-

Fortsat fra side 7

Det er ren afslapningFrank Overby

ligheden for at række dem verdens bedste budskab – evan-
geliet. Vi har noget at byde ind med i alle livets vilkår.”

Rigtig mange tager et felttestamente med, inden de 
sendes ud på internationale opgaver. Således kom en se-
niorsergent og hentede tretten felttestamenter til ”sven-
dene”. Dem skulle de have med til Afghanistan.

Else og Frank og deres tre børn færdes meget blandt 
soldaterne. For det er mere en livsstil end et arbejde at 
være på et soldaterhjem. ”Men det er svært at finde no-
get, der er mere spændende,” slutter Frank med et smil.

Frank får hjælp af en soldat.

Af fundraiser Torben Venndt 

11 ud af 15 lokale cykelløb er vel afviklet i 
fineste stil med 640.000 kr. som det foreløbi-
ge resultat. 

CYk’l For HJemmene er navnet på cykelløbene i 2009. I 
2006 blev de forrige cykelløb kørt. Formålet er dobbelt. 
Dels stilles der skarpt på KFUMs hjemlige og internationa-
le soldaterhjemsarbejde, så det er velkendt af alle. Samti-
digt indsamles der mange penge, som bruges på de enkel-
te soldaterhjem til nødvendige istandsættelser og 
udbygninger. Det flotte resultat var derfor meget glæde-
ligt. 

En del af indtægterne går også til de udenlandske hjem. 
Der skal bl.a. startes et nyt hjem i Price, Afghanistan i be-
gyndelsen af 2010.

CYKELLøB stiller skarpt på 
KFUMs Soldaterhjem og 
skaber vigtige midler

Løbene er fordelt over en længere periode. Soldater-
hjemmet ved Almegaard Kaserne på Bornholm lagde for 
den 16. april. Lørdag den 16. maj blev der kørt hele 10 
løb. Desuden er der planlagt løb i Hvorup til afvikling den 
29. august, i Høvelte den 12. september og i Vordingborg 
den 17. september kl. 18.00-19.00. I Sønderborg er et gå-
arrangement under planlægning. 

Både i Hvorup, Høvelte og Vordingborg er der planlagt 
store renoveringsprojekter. Det bliver derfor spændende at 
se, om der sættes nye rekorder. Den foreløbige topscorer 
er soldaterhjemmet i Skive, hvor 40 cykelryttere kørte 
128.000 kr. ind. Det var fornemt gjort. I det hele taget er 
der ydet en meget stor indsats både af lokalarrangørerne, 
af cykelrytterne og af de mange hundrede sponsorer, som 
samlet har gjort Cyk’l for hjemmene til en flot succes. Der 
skal lyde en varm tak til alle herfor.
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Flagdag for udsendte danske-
re
Den 5. september er udnævnt til offi-
ciel flagdag til ære for alle de danske-
re, der har været udsendt i internatio-
nal tjeneste siden 1948. Det er første 
nye flagdag siden Anden Verdenskrig. 
KFUMs Soldatermission opfordrer alle 
soldatervenner til at markere dagen 
med at hejse Dannebrog.  

tak til nathalie og troels 
moesgaard i kosovo
Der skal lyde en stor tak til Nathalie 
og Troels for indsatsen som soldater-
hjemsledere i Camp Oluf Rye i Koso-
vo. At Troels er uddannet bager har 
ikke gjort dem mindre populære som 
soldaterhjemsledere! Nathalie og 
Troels fortsætter som assistentpar på 
soldaterhjemmet i Oksbøl. Vi ser frem 
til et fortsat godt samarbejde og øn-
sker Guds rige velsignelse over frem-
tiden  

tak til Birthe og Jørgen eil-
schou-Holm i Afghanistan
I Camp Bastion i Afghanistan har Bir-
the og Jørgen gjort stor nytte af de-
res lange erfaring med soldater fra 
deres tid som sygeplejerske og felt-
præst. Tabet af kammerater og flere 
sårede har påvirket stemningen og 
mange har nydt glæde af Birthe og 
Jørgens praktiske og åndelige om-
sorg. Der skal lyde en stor tak for en 
travl tid med op til 9.000 besøgende 
pr måned. Vi ønsker Guds velsignelse 
over fremtiden hjemme i det mere 
fredelige Ringkøbing.

omvalg til kFUms soldater-
missions Bestyrelse
Vi troede at det var forbeholdt bispe-
valg i Danmark og præsidentvalg i 
Iran at opleve fejl i optællingen, men 
det har også ramt KFUMs Soldater-
mission. På Formands- og Kasserer-
mødet var der som omtalt i sidste nr. 
af Soldatervennen blevet valgt 2 be-
styrelsesmedlemmer nemlig Jesper 
Hornstrup og Klaus Højgaard Laursen. 
Desværre viste det sig, at der var sket 

fejl i optællingen af stemmer, så sup-
pleanten Henrik Busk Rasmussen var 
valgt til Bestyrelsen i stedet for Klaus 
Højgaard Laursen. Vedtægterne hav-
de ikke taget højde for et sådant di-
lemma, så efter rådgivning fra solda-
termissionens advokat Torben Møller, 
Fredericia blev det besluttet at der 
skal være omvalg ved Årsmødet i Sla-
gelse lørdag den 26. september 2009. 
Der skal igen stemmes om alle 3 kan-
didater.

Flotte gaver til renovering af 
soldaterhjemmet i Vording-
borg
Soldaterhjemmet i Vordingborg bliver 
i efteråret 75 år. Et stort besøg har 
slidt på den og desuden trænges der 
til forbedret isolering og nye vinduer.  
En række fonde er søgt og den 19. 
maj kom der glædelig besked fra ”Den 
A. P. Møllerske Støttefond” om at den 
har bevilget kr. 1,9 mio. Tre dage se-
nere kom der besked fra Augustinus 
Fonden, at den har bevilget kr. 
250.000,-. Desuden har Tømmerhand-
ler Johannes Fogs Fond bevilget ma-
teriale for kr. 60.000,-. Renoveringen 
går i gang i efteråret. Skal hele pro-
jektet gennemføres skal der indsam-
les yderligere kr. 500.000,- som bl.a. 
søges skaffet via soldatervenner, cy-
kelsponsorløb og gennem yderligere 
ansøgninger til fonde og virksomhe-
der.

Grillfest for soldaterne i Af-
ghanistan
Et tilbud fra Flyvevåbnet om, at sol-
daterhjemmet i Kølvrå kunne få varer 
med på et fly til  Afghanistan, udvik-
lede sig til et større projekt. Leder-
parret Anette og Brian Gylling Jensen 
inddrog kollegaerne fra Hvorup og 
hurtigt havde de organiseret en Sct. 
Hans fest for de danske soldater i Af-
ghanistan. Via sponsorater var der 
200 kg pølser, brød, grillkul, tilbehør 
samt koldskål med kammerjunkere til 
de ca. 700 mand der er udsendt. For 
at det ikke skal være løgn så havde de 
også fået sponsoreret 2 ruller dansk 
græsplæne – noget man rigtig kom-
mer til at savne, når man lever i en 
ørken. Udsættelse af flyvningen gjor-
de, at det ikke kom ned til Sct. Hans, 
men en grillfest kan altid glæde sol-
dater. Tak til sponsorerne og solda-
terhjemslederne!

1000 nye sangbøger til sol-
daterhjem
”De unges sangbog” er den sangbog 
som soldaterhjemmene har benyttet 
til aftensang igennem rigtig mange 
år. Dens afløser hedder PULS og udgi-
ves af KFUM og KFUK i samarbejde 
med Y’s Men region Danmark. Et rig-
tig godt tilbud og muligheden for at 
få vores egen logo og navn på sang-
bøgerne gjorde, at vi købte til alle 
soldaterhjem ved udgivelsen den 12. 
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F.eks.
Pentagon
Molle lygte: 
Desert m/rødt filter
Sort m/blåt filter
Pris: Kr. 295,-

Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 00 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

PX butik
- nu også på KFUM

Soldaterhjem i
• Almegård
• Fredericia
• Holstebro
• Hvorup
• Høvelte
• Karup
• Oksbøl
• Skive
• Slagelse
• Sønderborg
• Varde

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

Besøg 

INF-WEAR PX shop-in-shop
 

på dit lokale 
KFUM Soldaterhjem 

eller klik ind på 
www.inf-wear.dk.

juni. Efterfølgende er pengene ind-
samlet særligt fra Y’s Men’s clubber. 
Sangbøgerne er taget godt imod af 
soldater og medarbejdere. Det er vig-
tigt, at der er både gamle og nye sal-
mer og sange, som soldaterne kan 
synge med på.

nu kommer der et kFUms or-
logshjem i Frederikshavn
Siden KFUMs Orlogshjem på Holmen 
lukkede i 1994 og flåden flyttede fra 
København har KFUMs Soldatermissi-
on ikke haft et tilbud til de tjenstgø-
rende i Flåden. Det rådes der nu bod 
på. Lige over for Søværnets Sergent- 
og Grundskole i Frederikshavn har 
KFUMs Soldatermission en betinget 
købsaftale på en ejendom på 250 m2 
med godt 4.000 m2 grund, hvor der nu 
kan indrettes orlogshjem. Skolen 
rummer til stadighed mellem 170 og 
300 elever. 

erfaren leder til opstart af 
orlogshjem
Til opstarten 
af orlogshjem-
met i Frede-
rikshavn har vi 
pr. 1. septem-
ber ansat sø-
mandshjems-
bestyrer Søren 
Andersen, Ska-
gen. Søren har 
en stor erfa-
ring fra KFUMs Orlogshjem på Holmen 
og soldaterhjemmet i Randers. Han 
har desuden været ungdomskonsulent 
i KFUMs Soldatermission og senioras-
sistent på Den danske Sømandskirke i 
Hamborg. Søren er 41 år, uddannet 
elektriker, gift med Kirsten, de har 3 
børn.  Vi byder Søren velkommen til-
bage og ønsker Guds velsignelse over 
pionerarbejdet.

tænketank har hjulpet med 
visionsarbejdet for 2010-15
En tænketank af personer, som står 
uden for KFUMs Soldatermissions di-
rekte arbejde, har været samlet 2 
gange i maj/juni for at komme med 
deres visioner til KFUMs Soldatermis-
sions fremtidige prioritering. Tænke-
tanken har bestået af landsformand 

Søren Fibiger-Olesen, Krifa, formand 
for ISOBRO, generalsekretær Jens Erik 
Rasmussen, Blå Kors, key accord ma-
nager Anker Olsen, Unitas Rejser, di-
rektør Bo Mejlgaard, Constructa, poli-
tisk rådgiver i HK, folketingskandidat 
Jakob Bjerregaard (S), sekretariats-
chef Alan Damm, HKKF, major Leif 
Dalby-Frandsen, Telegrafregimentet, 
professor ved Aalborg Universitet Pe-
ter Øhrstrøm, direktør Jytte Tholstrup 
Svendsen, Børnehjælpsdagen og di-
rektør Hans Mayland, ADRA Business. 
Desuden havde formanden for Folke-
tingets forsvarsudvalg, Hans Chr. 
Thorning (V) sagt ja til at deltage, 
men blev forhindret p.g.a. forhand-
lingerne om Forsvarsforliget. Tænke-
tanken kom med mange anbefalinger, 
men særligt blev der anbefalet at fo-
kusere på ”Før, Under og Efter udsen-
delser til krig,” at vi fortsat driver 
soldaterhjem ved kasernerne i Dan-
mark, at vi har soldaterhjem for de 
udsendte, som vi p.t. har det i Kosovo 
og Afghanistan, men at vi også i sti-
gende grad tager hånd om soldaterne, 
når de kommer hjem – også efter at 
de har forladt Forsvaret. 
En koordineringsgruppe bestående af 
Bent Hansen, Linna Mosegaard Han-
sen, Filip Hove Kristensen, Per Møller 
Henriksen og med Hans Jesper Helsø 
som formand, arbejder videre med ud-
arbejdelser af visionspapirer og hand-
lingsplaner for 2010 – 15.  

diakonikonference den 6. 
februar 2010 fra kl. 10.00-
20.00
KFUMs Soldatermission er medarran-
gør af en diakonikonference på Dia-
konhøjskolen lørdag den 6. februar 
2010. Der bliver bl.a. indslag ved bi-
skop Steen Skovsgaard, forstander for 
Diakonhøjskolen Jens Maibom og sol-
daterhjemsleder i Irak og Afghani-
stan, diakon Ruth Brik Christensen. 
Konferencens formål er at få os til at 
tænke diakoni og tjeneste som en na-
turlig del af det at være kristen. Alle 
er velkomne!
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Stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

AUlUm-VildBJerG, kreds 105:
Vildbjerg: torsdag d. 12. november 
kl. 19.30 i Vildbjerg missionshus. 
SV-fest. Landssekretær Bent Inge-
mann Jensen, Thyholm taler og for-
tæller.

lemViG, kreds 17:
onsdag d. 4. november kl. 19.30 i 
lemvig missionshus, Vasen 15.
Soldatervennefest.
Tale og fortælling ved medarbejder-
konsulent Torben Jensen. 
Sangkoret Limfjordsgruppen medvir-
ker.

løGstør, kreds 28:
torsdag d. 17. september kl. 19.30 
i løgstør missionshus.
Kredsens 85-års jubilæumsfest.
Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum 
taler og fortæller om livet som solda-
terhjemsledere i Kosovo.
Dronninglundkoret medvirker.
Desuden afvikles kredsens generalfor-
samling, og der afholdes et lotteri.

silkeBorG, kreds 34:
Alderslyst: onsdag d. 25. november 
kl. 19.30 i Alderslyst missionshus.
Ruth Brik Christensen Fasterholt for-
tæller om livet som soldaterhjemsle-
der i Afghanistan og Irak.

skiVe, kreds 52:
Fredag d. 18. september kl. 19.30 
på kFUms soldaterhjem, Brårupvej 
55, skive. 
Høstfest med lotteri og tale ved mis-
sionær Gunnar Bruhn, Skive.

tHisted, kreds 21:
onsdag d. 21. oktober kl. 14.30 i 
thisted missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller om 
KFUMs Soldaterhjem i ind- og ud-
land.

tHYHolm, kreds 8:
Hvidbjerg: onsdag d. 14. oktober 
kl. 19.30 i thyholm kirkecenter.
Tidl. borgmester Peter Gade, Thyholm 
taler.
Nathalie og Troels Moesgaard, Oksbøl 
fortæller om livet som soldaterhjems-
ledere i Kosovo.

ViBorG, kreds 23:
overlund: Fredag d. 18. september 
kl. 19.30 i sct. margrethes Gård, Gl. 
randersvej 4, overlund.
Missionær Preben Sørensen, Viborg 
taler og fortæller.
Fredag d. 27. november kl. 13.30-
17.15 i sct. margrethes Gård, Gl. 
randersvej 4, overlund.
Adventsmarked.

AArs-AAlestrUP, kreds 95:
Aars: torsdag d. 24. september kl. 
19.30 i Aars missionshus.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lem-
vig taler og fortæller.
Hvam:
onsdag d. 25. november kl. 19.30 i 
Hvam missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller. 

KØBENHAVNS
KOMMUNE

FrederiCiA, kreds 35:
Gårslev: onsdag d. 11. november kl. 
19.30 i Gårslev missionshus.
Ruth Brik Christensen, Fasterholt for-
tæller om livet som soldaterhjemsle-
der i Afghanistan og Irak.

HAdersleV, kreds 49:
Fredag d. 2. oktober kl. 19.30 på 
kFUms soldaterhjem, louisevej 2.
Årsfest. Taler: Pastor Finn Nørgaard.

Hedensted-løsninG, kreds 78:
Hedensted: onsdag d. 28. oktober 
kl. 19.30 i Hedensted missionshus.
Tidl. soldaterhjemsleder på Born-
holm, Preben Laursen, Stouby taler 
og fortæller nyt om arbejdet i ind- og 
udland.

kiBÆk, kreds 107:
karstoft: onsdag d. 30. september 
kl. 19.30 i karstoft missionshus.
Tdl. soldaterhjemsleder i Kosovo, 
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, Kol-
ding taler og fortæller.

skJern, kreds 2:
tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30 i 
im-huset, skjern.
Soldatervennefest ved tidl. soldater-
hjemsleder i Varde, Carl Højhus, Hol-
stebro.
Astrup: Fredag d. 13. november kl. 
19.30 i Astrup Forsamlingshus.
Familieaften ved tidligere soldater-
hjemsledere i Kosovo, Bodil og Chri-
stian Nielsen, Nr. Nissum.

skrYdstrUP, kreds 25:
Fredag d. 30. oktober kl. 19.30 i 
skrydstrup Forsamlingsgård.
Årsfest og familieaften ved tidligere 
soldaterhjemsledere i Kosovo, Bodil 
og Christian Nielsen, Nr. Nissum.

sdr.omme-FilskoV, kreds 94:
Filskov: torsdag d. 10. september 
kl. 19.30 i Filskov missionshus.

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

Din lokale grossist

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

SJÆLLAND
København 43 99 38 10
Næstved 55 70 05 03

BORNHOLM
Rønne 56 95 33 85
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Generalsekretær Per Møller Henriksen 
taler og fortæller om livet på vore 
soldaterhjem i ind- og udland.

tønder, kreds 47:
torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i 
tønder menighedshus, dragonvej 
14.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Taler: Pastor Jens Elkjær Petersen, 
Tønder.

VeJen-Andst-BrørUP, kreds 112:
Vejen: onsdag d. 16. september kl. 
19.30 i knudepunktet, kærhøjpar-
ken 19.
Efterårsfest.
Ruth Brik Christensen, Fasterholt for-
tæller om livet som soldaterhjemsle-
der i Afghanistan og Irak.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

HolBÆk, kreds 31:
onsdag d. 14. oktober kl. 14.00 på 
kFUm, labæk 29, 4300 Holbæk.
Tidl. soldaterhjemsledere Marianne 
og Bent Boisen, København Ø taler 
og fortæller.
Ugerløse: Fredag d. 16. oktober kl. 
19.30 i Ugerløse missionshus.

Stævner og møder

Ungdomskonsulent Torben Jensen, 
Brabrand taler og fortæller.

nÆstVed, kreds 56:
onsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i 
næstved missionshus ”nain.”
Tidl. soldaterhjemsledere Marianne 
og Bent Boisen, København Ø taler 
og fortæller.

rinGsted, kreds 42:
torsdag d. 8. oktober kl. 19.30 i 
ringsted missionshus.
Tidl. soldaterhjemsledere Marianne 
og Bent Boisen, København Ø taler 
og fortæller.

VordinGBorG, kreds 32:
Fredag d. 6. november kl. 19.30 på 
kFUms soldaterhjem, Vestervej 3.
Soldatervennefest ved pastor Arne 
Bechmann, Strøby

eftermiddags- 
og damekredse:

FrederiCiA:
Møderne holdes på KFUMs Soldater-
hjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia.
Hvor intet andet er anført, begynder 
møderne kl. 14.30.
Hvert eftermiddagsmøde begynder 
med at Ester Kofoed fortæller nyt fra 
soldaterhjemmet.
Kaffebord: Kr. 20,-.

onsdag d. 26. august.
Pastor, Carl Peter Behrens: Helligån-
dens gerning – indbildning eller vir-
kelighed.
Årsgaven til KFUMs Soldatermission 
kan afleveres denne dag.
onsdag d. 23. september.
Sangeftermiddag ved organist Hedvig 
Dobias, Christianskirken.
onsdag d. 28. oktober.
Referat fra årsmødet og bankospil.
onsdag d. 25. november
Adventsmøde ved en repræsentant fra 
Børkop Bibelhøjskole.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.

HAdersleV:
Møderne holdes på KFUMs Soldater-
hjem, Louisevej 2 og begynder kl. 
14.30.
tirsdag d. 25. august.
Missionær Ingrid Markussen, Hader-
slev fortsætter sit foredrag fra 
27.01.09: ”Mit livs eventyr.”
tirsdag d. 29. september.
Forstander Christel Aagaard, Sommer-
sted.
Emne: ”Evangeliet forkynder: Skilt fra 
Gud kan vi intet.”
tirsdag d. 27. oktober.
Peter Hansen, Haderslev.
Emne: En nordslesvigsk præst fra 
1854-1935.
tirsdag d. 24. november.
Aksel Kristiansen, Aabenraa.
Emne: Optakt til advent.

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. 21. oktober 
v/ Esther Bech, Borgåvej 2, Viborg – 
tlf. 86 60 33 37.
tirsdag d. 3. november
v/ Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tap-
drup – tlf. 86 60 02 05.
Klargøring til adventsmarked. Dette 
møde er med ægtefæller. 
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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: Anna Jørgensen, Ribe-Vejle Landevej 79, Thorsted, 6622 
Bække. Tlf. 7555 5107 / 6185 4107

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: Mandag-torsdag: 13.00-17.00. Fredag: 13.00-16.00. Lørdag: 
9.30-12.00. Kontaktperson: Britta Svendsen, Tuenvej 149, 9900 Frederiks-
havn. Tlf. 98 48 00 90. 
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.

køBenHAVn:
Rosenborg Genbrug, Borups Allé 201 st.tv., 
2400 København NV. Tlf. 5149 3699.
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.

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

Genbrug
KFUMs Soldatermission

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

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

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

Adresseliste for
KFUMs Soldaterhjem

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

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

Frederikshavn, KFUMs Orlogshjem.
Leder: Søren Andersen, tlf. 30 70 
25 88.

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

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

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

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

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

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

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

Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde.
Tlf. 7522 5253.
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: 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: Lene Kragelund og Niels Erhard 
Sørensen.

Afghanistan,
KFUMs Soldatrmission,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
afghanistan@kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Karen Marie og Dánial Christi-
ansen.

VENDIA         OFFSET
Vendia Offset I/S

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

Licens til produktion af
svanemærkede tryksager!
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Soldaterhjemslederne Bodil og Christian Nielsen fortæller 
fra Kosovo.

Jeg vil meget gerne bestille en kage i anledningen af 
fars dag d. 5. juni, så det er en overraskelse.

Ved ikke om det er muligt for jer at skrive på ka-
gen? Hvis det er, må der meget gerne stå: ”Verdens 
Bedste Bonusfar”

Jeg indsætter 100 kr. på kontoen.
tusind tak for det gode arbejde i gør for vores sol-

dater derude.
Hjertelige tanker fra mette.

Mette havde stødt på et link til www.kfums-soldatermis-
sion.dk, og da hun vidste at ”hendes” soldat var flittig 
bruger af soldaterhjemmet i Camp Olaf Rye, syntes hun, 
det kunne være spændende at kigge lidt nærmere på 
denne side.

Her læste hun om muligheden for at støtte en soldat 

”Verdens Bedste Bonusfar” 
fik kage pr. mail

Skriv en mail til, afghanistan@kfums-soldaterhjem.dk eller kosovo@kfums-soldaterhjem.dk og oplys om NAV-
NET på soldaten, der skal have kagen, og oplys dit EGET NAVN og TLF NR.

 
Indsæt 100 kr. på KFUMs Soldatermissions bankkonto reg. nr. 8075 konto 0000117840 med oplysning om SOL-
DATENS NAVN og LANDET, hvor soldaten gør tjeneste og om GIVERENS NAVN. Fx: ”kage til Søren Andersen i 
Kosovo fra Anne Andersen”

 
HUSK, at bestille kagen nogle dage i forvejen, hvis den skal nå frem til en bestemt dato.

ved at give en kage. Det resulterede i ovenstående mail, 
som lå på computeren på KFUMs Soldaterhjem i Camp 
Olaf Rye i Kosovo den 28. maj i år.

Da ”Verdens Bedste Bonusfar” fik overrakt en kæmpe 
rugbrødslagkage, blev han dybt rørt, og alle kammerater-
ne glædede sig med ham – ikke mindst da han villigt skar 
kagen for og delte den med alle, der var samlet til for-
middagskaffe.

Som soldaterhjemsleder er det dejligt at få lov til at 
medvirke til at glæde en soldat og på en måde også være 
med til at knytte båndene tættere mellem dem derhjem-
me og soldaten.

Det kan varmt anbefales jer, der har, eller kender nog-
le, der har et familiemedlem blandt soldaterne i Afghani-
stan eller Kosovo, at benytte jer af muligheden for at 
sende en kage.   

 
Hvis du vil give en kage til en soldat i Afghanistan eller 
Kosovo, skal du gøre følgende:


