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Forsidefoto: Soldatervenner overtog for en weekend 
soldaternes pladser ved Soldaterhjemmet i Slagelse. 
Se mere side 4-5 – og se forsidebilledet på Soldater-
Vennen 3, 2009. (Foto: Egon Jakobsen).

Af tidl. formand for KFUMs Soldatermission, pastor Arne 
Bechmann, Strøby

Ikke mange byer kan siges at være blevet verdensberømte 
på en fiasko. Det Skæve Tårn i Pisa indtager uden tvivl 
førstepladsen som verdens mest berømte omgang bygge-
sjusk.

Tårnet blev bygget i 1100-tallet af den geniale arki-
tekt, Bonanno Pisano. Det skulle have været så godt, men 
så gik det galt på grund af en fejl i fundamentet. I en  
kiosk i Pisa kan man i dag købe et postkort, hvor det skæ-
ve tårn står næsten helt lodret. Billedet er forsynet med 
teksten: Det er ikke alle skæve ting her i livet, der skal 
rettes op på!  

Men der er nu skæve forhold her i livet, som kræver en 
”genopretning”. I Hans Anker Jørgensens salme: ”Du, som 
gi’r os liv og gør os glade…” beskriver han nogle af de 
menneskelige skævheder: …de kolde hjerter, kolde speku-
lanter, vores sind i chok, en verden går mod ragnarok, om 
menneskers udnyttelse af hinanden, om gyldne løgne, 
mørke og om døden.

Når vi i Bibelen kan læse, at vi er skabt i Guds billede 
– og kun lidt ringere end Gud, så lyder det da mærkeligt 
med alle disse skævheder, der er kommet ind i det flotte 
skaberværk, mennesket. Men forfatteren skriver lige ud: ”I 
kan ikke tjene Gud og Fanden, I må vælge mellem liv og 
død.” Er der virkelig kun de to muligheder: Gud og Fanden 

Liv og lykke!
- liv og død? Det, forfatteren mener, er naturligvis, at 
menneskelivet er uendelig skønt, at der er venskaber og 
fællesskaber, der gør livet til en stor gave fra Gud. Når vi 
ser på alt det skønne ude i naturen og i universet som en 
foræring fra Gud, så bliver livet uendelig større og rigere. 
Gud har skænket os livet som en gave og en stor opgave. 
Ja, en provokerende udfordring, hvor Gud faktisk siger, at 
dit liv er ikke dig alene! Livet skal leves med ansvar for alt 
det skabte – også i Afghanistan! Hvis vi ”blæser” på vores 
næste og kun vil hjælpe, - under forudsætning af, at det 
også skal være til mit eget bedste, - så vælger vi forkert. 
Så har vi valgt ”Fanden og ikke hinanden.” 

Men Guds ord kan rette op på menneskets skæve for-
hold til livet! Guds ord – kom til jord, som vi kan læse om 
i begyndelsen af Johannesevangeliet i NT, hvor der står: 
”…og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.” Vi kan også 
synge om det Ord i en af vore kendte julesalmer, hvor der 
står: ”Priser, brødre! hvor I bygge, det Guds Ord, som til 
jord kom med liv og lykke!  Genlyd, jul, af toner søde, som 
med klang engle sang: Kristus lod sig føde.”                                                 

Det var en berømt arkitekt, et menneske, der for næ-
sten 1000 år siden skabte et dødt bygningsværk, der blev 
noget af en fiasko. Men det er – ”arkitekten” Jesus Kristus, 
der gennem sit liv og ved sine ord om bl.a. ansvarlighed 
kan give menneskesindet en mulighed for genopretning, 
for… 

…stor er vel Guds fjende, - men større er dog Gud!



 Soldatervennen nr. 4 • 2009          3

Camp Bastion i Afghanistan

Af Karen Marie og Dánial Christiansen, Camp Bastion, 
Afghanistan. 

”Var det mig, du hentydede til i aftensangen? Jeg synes 
lige det passede på mig og det, vi snakkede om i går?” Så-
dan spurgte en soldat mig. 

Ja, der bliver snakket meget og vores ører arbejder på 
højtryk indimellem. Mange soldater er utrolig åbne og har 
meget at fortælle. Det er lange arbejdsdage hernede og 
det er hver dag. Vores ”dagligstue” står altid åbent, og det 
er meget sjældent, der ikke er folk.

Den daglige dont 
Til daglig skiftes vi til at tage ”morgenvagten”. Morgenkaf-
fen er parat klokken 7 og dernæst begynder dagens kage-
bagning. Den, der ikke bager, henter sodavand, slik og an-
dre madvarer rundt omkring i lejren, tørrer sandstøv af og 
laver andagt til aftensangen. Til tider er der rigtig mange 
bestillinger til fødselsdage og anden hygge, men ellers er 
der først kage klokken tre om eftermiddagen. Vi kan jo ikke 
spise kage dagen lang og desuden har vi et udmærket en-
gelsk køkkentelt, hvor vi spiser morgen, middag og aften. 

Der gøres ikke forskel
Her på Soldaterhjemmet er alle lige – ingen forskel i stri-
ber eller stjerner – og alle kommer her. Den unge fyr, der 
er ude for første gang og overvejer, hvad han skal fortælle 
familien derhjemme i telefonen. Familiefaderen, der igen 

Var det mig, du hentydede til?
er rejst fra konen og børnene, og så er der ham, der med 
eller mod sin vilje skal hjem før tiden…. Om man er høj 
eller lav, så savner vi alle familien, friheden og den dan-
ske hygge.

Livet og døden kommer tæt på
Soldaterhjemmet er en fantastisk arbejdsplads. Kan man 
forestille sig et bedre arbejde end at gøre andre folk gla-
de? Her erfarer vi dag efter dag, at et smil altid bliver gen-
gældt med et smil - og et venligt og hjælpsomt væsen al-
tid bliver betalt igen med samme hjælpsomme og venlige 
opførsel.

Glæden ved at modtage soldater, der kommer støvede 
og trætte hjem til Camp Bastion efter en lang dag eller 
måske uger ude i ørkenen, er utrolig. Det er fantastisk at 
se dem alle ved godt mod og høre, hvad de har oplevet. 

Lige så alvorsfuldt er det at sende dem af sted igen. Vi 
er i krig hernede med alt, hvad det indebærer. Englænder-
ne og amerikanerne mister mange soldater og vi har også 
selv mistet. Det er frygteligt at se en kiste blive båret op 
ad rampen på flyvemaskinen og vide, at dér bærer kamme-
raterne deres ven hjem til familie og venner, der må leve 
med tabet af deres kære soldat resten af livet.

Ja, både livet og døden kommer tæt på. I dagens sam-
taler og til aftensangen kan vi fortælle, hvordan vi oplever 
freden i troen på Gud den almægtige og hans søn Jesus 
Kristus – en fred, der bærer igennem, helt ind i dødsri-
get.

Vi arrangerer også lagkagebanko på soldaterhjemmet i Camp Bastion
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”Trompeter ... blæs!”
I flotte røde gallauniformer blæste 
Gardehusarregimentets trompetere 
signal til en festlig aften med et for-
nemt udpluk af deres signaler og mar-
cher. En forrygende og vedkommende 
hilsen fra de soldater, der har så god 
brug for et soldaterhjem lige ved tje-
nestestedet, enten det nu er hjemme 
i Danmark eller ude i et af verdens 
brændpunkter.

Festtalen var lagt i hænderne på 
biskop Steen Skovsgaard fra Maribo. 
Og den var bestemt ikke kedelig. Med varm humor og glimt 
i øjet fortalte han om, hvad man kan opleve, når man tør 

alvor og sjov, arbejde og afslapning. Med til arbejdet hør-
te de officielle velkomsttaler, præsentation af tidligere og 
nuværende medarbejdere, udvalg og bestyrelse, og ikke 

mindst formandens beret-
ning.

Sådan en beretning kan 
ofte være lidt tør, men den 
gav alligevel humøret et 
nøk opad. For det er da en 
glæde at høre, at der har 
været 600.000 besøgende 
på soldaterhjemmene i 
årets løb – en stigning på 
5-6 % i.f.t. sidste år. Der-
med er det atter slået fast, 
at der er god brug for sol-
daterhjemmene både her-
hjemme og ude ved brænd-
punkterne. Formanden 
rettede da også en varm 

Årsmødet i Slagelse 26.- 27. september

Tekst: Egon Jakobsen, Næstved.

”Glæden er den, at vor Herre alene / ved, hvor i verden 
han bedst får os brugt”.

Mere end tre hundrede stemmer løftede sangen højt un-
der hvælvingerne, da KFUMs Soldatermission begyndte 
årsmødet med en gudstjeneste i Sct. Peders Kirke i Slagel-
se. Og den glade, festlige stemning holdt sig til det sidste 
”tak for denne gang” var sagt på Soldaterhjemmet godt fi-
reogtyve timer senere.

Programmet bød på en velafstemt cocktail blandet af 

Som en vandring i Alperne 
- fra det ene højdepunkt til det andet

tak til ledere og medarbejdere for den store indsats, de 
har ydet med at holde hjemmene kørende og derigennem 
givet soldaterne mulighed for at høre om Gud.

Efter denne arbejdsrelaterede eftermiddag lød sangen 
tillidsfuldt og inspirerende: ”Vi tror en kærlig Gud / har 
brug for disse hænder” (Puls nr. 186).

”Et virkeligt fedt tilbud”
Mens man behersket blandede munterhed og alvor for sol-
datervennerne, var der fuld fart fremad i salen ved siden 
af. For her brændte børnene al deres opsparede energi af 
under kyndig ledelse af verdens bedste legeonkel, Keld 
Birger Hansen. De boltrede sig med fodbold, unicykler, en 
gigantisk hoppeborg, klatrevæg og mange andre udfor-
dringer. Alt sammen til skønne, ungdommelige toner fra 
en ghettoblaster i det ene hjørne. Efter ungernes mening 
var det et ”virkeligt fedt” tilbud.

Børnene havde deres eget "paradis." (Foto: Holger Skovenborg).

Årsmødet indledtes med gudstjeneste i Sct. Peders Kirke, Slagel-
se. (Foto: Holger Skovenborg)

KFUMs Soldatermissions for-
mand, pastor Jesper Hornstrup 
aflagde beretning.
(Foto: Holger Skovenborg).

Biskop Steen Skovs-
gaard holdt festta-
len. (Foto: Holger 
Skovenborg).
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træden af ”Sylvesters Djembe Skole”. Tre unge mænd fra 
tre forskellige steder i Afrika fyldte salen med trommeryt-
mer og sange på et for os fuldstændig uforståeligt tunge-
mål. Men hvor var det godt!

Efter nogle indledende øvelser i sprogvanskeligheder, 
begyndte Sylvesters pludselig at tale dansk. Og så gik det 
ellers derudaf. Vi kom op at stå, fik efterhånden lært at 
klappe i takt – i den rigtige ”syngende” rytme, og fik lært 
at ”synge” med på nogle afrikanske linjer. I løbet af nogle 
øjeblikke emmede salen af smittende begejstring – og 
sved. Hvor var det godt!

Et arbejde, man kan dø af
Lørdag formiddag gik tidlige-
re forsvarschef, general Hans 
Jesper Helsø på talerstolen: 
”Det var nat, da de samledes 
og gjorde klar til aktion under 
millioner af stjerner ...”

Der var dyb stilhed og in-
tens lytten, mens Hans Jesper 
Helsø fortalte om ”at være 
kristen i krig”. At forlige sig 
med, at mennesker kan dø, 
når jeg udfører mit arbejde. 
At jeg selv kan dø af det. For-
talte om at have for øje, at 
våbenmagt er noget midlerti-
digt – en fase for at komme frem til det egentlige: Menne-
skers frihed til at løfte hovedet i frihed og respekt. Men 
også, at livet får mening, når det ikke er for sjov.

Flot opvisning
Gardehusarernes hesteeskadron gav en fejende flot opvis-
ning i ridekunst, sabelhug og angrebsteknik til hest. Og 
trompeterne kom ridende i flot formation, mens de blæste 
”øvelsen” og årsmødet af.
Det årsmøde fortjener fem ud af seks stjerner.

Årsmødet i Slagelse 26.- 27. september

gøre det uventede. Som for eksempel da en lille pige i bør-
neklubben spurgte: ”Kan man høre, når træer er tørstige?” 
Den daværende præst gik op til sin læge og lånte et ste-
toskop, så både børn og voksne kunne gå ned i parken og 
lytte til træerne. ”I tror det måske ikke,” sagde Steen 
Skovsgaard, ”men om foråret kan man faktisk høre vandet 
risle i barken på træerne.”

Eller da han tog en flok handicappede børn til konfir-
mationsforberedelse og en dag spurgte dem: ”Hvordan er 
Gud?” Der kom mange gode forslag, som han skrev op på 
tavlen: Stor, almægtig, god, klog, kærlig, stærk. Og så var 
der den spastiske dreng, som aldrig havde sagt et rigtigt 
ord. Pludselig sagde han: ”Hjælpeløs”.  Ja, sagde Steen 
Skovsgaard, Gud er nok stor og almægtig, men han er først 
og fremmest hjælpeløs: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forladt mig?” Kærligheden kan aldrig slå sig igennem med 
magt. Den er nænsom, åbne hænder – og magtesløs/hjæl-
peløs.

Nok var humoren det fremtrædende element i talen, og 
oplevelserne kaldte ustandselig på smilet. Men alvoren lu-
rede hele tiden lige om hjørnet: Brug livet, mens du har 
det; lev det helt ud hvert sekund. Som biskoppen sagde: 
”Grib dagen – grib øjeblikket. Få øje på det!”

Afrika fester 
Ja, mon ikke! Festaftenen sluttede med en forrygende op-

Da "Sylvesters Djembe Skole" kom på scenen, blev der virkelig 
fest - også i Slagelse. (Foto: Holger Skovenborg).

Hans Jesper Helsø holdt et 
engagerende og medrivende 
foredrag. (Foto: Holger Sko-
venborg).

Hesteeskadronens trompetere indledte festaftenen.(Foto: Holger 
Skovenborg).

Årsmødet sluttede med, at Gardehusarernes hesteeskadron gav en 
flot opvisning. (Foto: Egon Jakobsen).
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Orlogshjem i Frederikshavn

Af Bent Hansen, Lemvig

Et nyt Soldaterhjem. Om få måneder bliver det virkelighed 
for KFUMs Soldatermission i Frederikshavn, idet KFUMs Or-
logshjem ved Flådestationen i Frederikshavn forventes at 
blive en realitet.

I Langå sidder Søren Andersen med masser af planer for 
Orlogshjemmet. Søren tiltrådte 1. september 2009 som 
projektmager og er allerede i fuld gang med at skabe kon-
takter og i det hele taget undersøge, hvordan projektet 
kan blive realiseret. Foreløbig kan han konstatere, at der 
er købt et hus, og at det kræver en vis ombygning og 
istandsættelse.

Søren er en gammel kending
I KFUMs Soldatermission er Søren et kendt navn. Han var 
leder af Orlogshjemmet på Holmen indtil det lukkede i 
1994. Derefter var han – sammen med sin kone Kirsten - 
leder af Soldaterhjemmet i Randers, indtil det lukkede i 
1996. Med den baggrund er der vist ikke noget at sige til, 
at det er en spændende opgave at være med til at åbne et 
hjem. Søren har stor erfaring, også andre steder fra. Se-
nest var han og Kirsten ledere af Sømandshjemmet i Ska-
gen.

En stor opgave
…men også en taknemmelig opgave. På alle måder er Sø-
ren blevet mødt positivt. Flådestationen, herunder orlogs-
gasterne, har modtaget meddelelsen om et nyt Orlogshjem 
særdeles positivt. Frederikshavn Kommune har bevilliget 
et rente- og afdragsfrit lån på Kr. 250,000. JL Fonden har 
givet tilsagn om en gave på kr. 400.000. Flere ansøgnin-
ger er sendt af sted. Der er endnu et stykke vej til kr. 
3.500.000. Huset har kostet Kr. 2.500.000 og ca. Kr. 
1.000.000 skal bruges til indretning og istandsættelse. 

Søens folk er også vores opgave

Folkeaktier bliver en af de 
måder, der skaffes penge 
på. Naturligvis er Søren i 
fuld gang med at få Solda-
tervennerne i Frederiks-
havn, Hjørring og Brøn-
derslev involveret i 
planerne. Der bliver brug 
for forbøn, penge og sik-
kert også nogle som vil 
være med til det praktiske 
omkring istandsættelse og 
indretning af huset. Har 
nogen lyst til at være med 
kan Søren kontaktes på frederikshavn@kfums-soldater-
hjem.dk 

Vi er jo lige her.... Igen
Understedvej 1 i Frederikshavn bliver den kommende 
adresse, tæt ved Flådestationens hovedindgang. Søren er 
flere gange blevet mødt med ”Det var også på tide” eller 
”Det har vi ventet på længe.” Citaterne udtrykker jo for-
ventning. Orlogsgasterne kan se frem til et hjem, hvis ind-
hold på mange måder ligner andre af KFUMs Soldaterhjem. 
Der vil være et fristed, hygge, aktiviteter. Men der vil også 
være mission og diakoni. Sådan er det alle steder, hvor 
KFUMs Soldatermission er. Frederikshavn bliver ingen und-
tagelse.

Indvielse
I skrivende stund er der ingen, der kender dagen, men Sol-
daterVennen vil naturligvis være på pletten undervejs og 
den dag hjemmet indvies og tages i brug.

Huset på Understedvej 1 er hyggeligt og velholdt både udvendig og indvendig.

Projektmager Søren Andersen
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Af soldaterhjemslederne Ester og 
Dan Kofoed, Fredericia

Ja for nogle vil det være et stort 
spørgsmål: Hvorfor egentlig det? 
Vi har et soldaterhjem; her kan 
den enkelte komme og gå, som 
han eller hun har lyst til og be-
hov for. Ja det er sandt, men når 
vi forsøger med noget særligt 
kaldet ”Hjemme-igen-aften” så 

er det for den soldat, der har været ude i et halvt år, og 
som på en særlig måde har brug for at blive budt velkom-
men hjem. Sådan nogenlunde som ethvert forældrepar i 
dette land ville gøre, hvis det var sønnen eller datteren, 
der kom hjem efter en lang rejse. 

Soldaten har brug for en ramme at være i sammen med 
sine venner fra holdet. Sammen med dem, der taler om 
samme erfaring og oplevelse. Det kan være vanskeligt at 
føle, endsige forstå, hvad det vil sige at være ude i Afgha-
nistan eller Kosovo, hvis man ikke selv har prøvet, og hvis 
man ikke selv har mærket, hvordan det er. 

Derfor vil vi gerne markere, at vi den sidste torsdag i 
måneden er mødested for alle, der gerne vil træffe venner 
fra deres hold eller andre at tale med. 

Nu har vi ved opslag og mundtligt reklameret for disse 
aftner, og helt ærligt: Der har ikke været så mange, men 
der har af og til været nogle som tydeligvis havde aftalt 
”på torsdag du, kan KUFFEN få lov at give kaffe, kommer 
du?” Dertil kommer, at pigerne (mødre med børn) et par 

KOMMENTAR

Af formand for KFUMs Soldatermission, sognepræst Jesper 
Hornstrup, Vammen.

Folk færdes over landegrænserne som aldrig før, og det påvir-
ker os alle. Det påvirker også KFUMs Soldatermission, måske 
uden at vi helt gør os det klart. 

Vi har i dag soldaterhjem uden for landets grænser. De får 
besøg af mange andre nationaliteter end danske soldater. Vi 
hører, at danske soldaterhjem er noget nyt og ukendt, men 
meget eftertragtet. Men også de danske soldaterhjem mærker 
det internationale. Fremmede landes soldater dukker op på 
soldaterhjemmene, og der er danske soldater af anden etnisk 
oprindelse end dansk. Nogle af disse har også en anden reli-

KFUMs SOLDATERMISSION 
I EN INTERNATIONAL VERDEN

giøs baggrund end kristendom. Der er ikke noget nyt i, at sol-
daterhjemmet er åbent for alle, uanset tro. Der er ikke mange 
steder, troende muslimer kan møde levende kristendom, så 
her er noget, vi må værne om. Det er heller ingen skade til, 
om køkkenet kan tilbyde alternativer til dansk pølse-kultur! 

Der er også ansat volontører, som ikke er af dansk oprin-
delse. Hvis det skyldes, at danskere ikke gider tage lavtlønnet 
arbejde, er det meget kedeligt. De ”internationale” volontører 
kan være meget dygtige både praktisk og åndeligt, men spro-
get er et problem. Lokale soldatervenner kan gøre meget for 
at lære de unge mennesker dansk, så de kan medvirke til den 
gode atmosfære, der præger danske soldaterhjem, og som 
virker så tiltalende på alle, uanset nationalitet.

































Hjemme-igen-aften gange har benyttet sig af muligheden for at være her, når 
far nu er i udlandet. 

Vi er ikke i tvivl om, at det er en god idé at have et så-
dant tiltag - ikke for at favne de mange, men for at vi er 
med til af et ærligt sind og med de muligheder, vi har på 
vores hjem, at ”byde soldaten velkommen hjem igen.”
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På Kuffen i Hvorup ved Aalborg er der for alvor kom-
met gang i SMU. I midten af august skulle der dystes, 
og SMU indbød de nye værnepligtige til KUF-OL. Der 
kom en masse soldater, og de havde det super 
skægt. 

I oktober indbød SMU igen til en turneringsaften. 
Denne gang skulle der dystes i bordtennis og bord-

fodbold. Nogle fra Aalborg IMU (Indre Missions Unge) 
var med til at gøre dagen festlig for soldaterne, da de 
så havde nogle piger, de kunne tæske (eller få tæsk 
af). Aftenen sluttede af i en afslappet stemning med 
kage og brætspil og et ”Tak for i aften, det var hyg-
geligt. Hvornår kommer I igen?”  

Maria Bach-Hansen, SMU Nordjylland

Fodboldlturneringen var en succes

SMu i et vadested
Som overskriften så billedligt udtrykker det, står SMU i 
disse tider i vand til knæene. Det er ikke en hemmelig-
hed, at vi i landsbestyrelsen af og til føler, at vi ikke 
bare er ude at soppe, men at vi er kommet alvorligt ud 
på det dybe vand. Som situationen er lige nu, mangler 
vi penge. Tilskuddet fra DUF (Dansk Ungdoms Fælles-
råd) udebliver dette år. Derfor har vi været nødsaget til 
at afskedige ungdomskonsulenten.   

Det er ærgerligt, for vi har i øjeblikket en forening 
med en bestyrelse og medlemmer, der vil noget. Vi vil 
mission for soldater, og vi vil soldaterhjemmene! I lø-
bet af i år har vi sat gang i mange nye ting; men uden 
penge bliver der ikke meget at arbejde med det kom-
mende år. Alligevel må vi glæde os over de ildsjæle vi 
ved, der er landet over. De vil fortsat lægge arbejde og 
engagement rundt omkring på soldaterhjemmene uan-
set landsforeningens tomme lommer. 

I tænkeboksen
Soldatermissionens Unge går jo netop ud på at støtte 

soldaterhjemmene og at hjælpe dem i det missioneren-
de arbejde. Det er det altoverskyggende grundlag, som 
vi nu må falde tilbage på. Vi i landsbestyrelsen ser net-
op dette som et stort potentiale. Vi vil bruge dette år 
på at finde tilbage til grundlaget, at revidere vores vi-
sioner og arbejde hen imod den løsning, vi håber vil 
være den optimale – både for vore medlemmer og for 
vores mission.  

Et vadested er en forhindring, der skal klares, men 
er samtidig det sted på floden, hvor det er muligt at 
komme over. Situationen åbner nye muligheder. Der 
opstår nye tanker og spørgsmål: Hvordan skal vores 
ungdomsforening se ud i fremtiden? Og hvilken rolle 
skal vi spille i Soldatermissionens samlede arbejde? Vi 
beder alle medlemmer rundt omkring i landet om at 
tage udfordringen op og deltage i debatten og bidrage 
med forbøn, så vi sammen kan komme over floden. Og 
så lægger vi til sidst det hele over i Guds hænder. 

Maria Bach-Hansen, 
Landsbestyrelsen for Soldatermissionens Unge.

Reportage: SMU Nordjylland

Undertegnede (Maria) og Mette (IMU) 
giver soldaterne tæsk.



 Soldatervennen nr. 4 • 2009          9 Soldatervennen nr. 4 • 2009          9

DE uNgES SIDER

Ved indslaget, ”Afrika fester” blev de unge kaldt op på sce-
nen, hvor de for alvor blev udfordret til at lære de afrikanske 
rytmer og kropsbevægelser.

Mange af volontørerne på soldaterhjemmene og andre fra 
Soldatermissionens Unge var med på Soldatermissionens års-
møde i Slagelse. Årsmødet begyndte lørdag, men de unge 
startede samværet allerede om fredagen og var i høj grad 
med til at gøre årsmødet mangfoldigt og festligt.

1.  Ja, jeg vil gerne bidrage til et godt formål, der går til mission. Og så er det et overkom-
meligt beløb. 

2.  At den ikke er særlig udbredt, og at den ikke er særlig kendt de steder, hvor man har 
lokalforeninger. Dens største kvalitet er, at SMU kan få lov til at missionere blandt sol-
dater, der ellers ikke ville have hørt evangeliet.  

3.  At SMU fik velfungerende aktivitetsrige lokalforeninger. 

Navn: Malene Winther - Alder: 23 - By: Århus - Beskæftigelse: Diakonstuderende

1.  Øøøh, godt spørgsmål. Ja, det tror jeg at jeg er, fordi soldaterne skal have chancen for 
at høre om Jesus. 

2.  At vi selv står med at hverve nye unge soldatervenner. SMU´s største kvalitet er, at vi 
kan se, hvor vigtigt det er, at der kommer nye unge soldatervenner til for at støtte op 
om soldaterhjemmene. En anden kvalitet ved os i SMU er, at det er os unge, der bedst 
ved, hvad de unge vil have, når vi skal lave soldatermission. 

3.  At der om 20 år stadig er en masse soldatervenner, der i sin tid startede i SMU. 

Navn: Kathrine K. Hoffmann - Alder: 23 - By: Videbæk - Beskæftigelse: Husassistent

1.  Det kommer jo an på om jeg fortsætter i militæret. Men det gør jeg nok ikke, så derfor 
forbliver jeg nok heller ikke som medlem i SMU. 

2.  Et godt initiativ er født, men jeg er ikke sikker på, at I helt får ramt målgruppen med 
den information, jeg har set indtil videre. 

3. Flere frivillige og fortsat støtte til soldaterhjemmene. Det kan man altid bruge. 

Navn: Anders Terp Larsen - Alder: 20 - By: Vipperød - Beskæftigelse: Værnepligtig ved HESK (Gardehusarre-
gimentets hesteeskadron)

Tre skarpe til SMU´ere
1. Er du stadig medlem af Soldatermissionens Unge om fem år? Hvorfor/hvorfor ikke?
2. Hvad er Soldatermissionens Unges største problem og største kvalitet?
3. Hvis du fik lov til at få ét ønske opfyldt på vegne af SMU, hvad skulle det så være?
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Fra økonomichefens hjørne

Af økonomichef Steen K. Sørensen

Spændende projekter
I årets løb er der igangsat flere projekter, der hver på sin 
måde er med til at udvikle og forny KFUMs Soldatermission.

I Vordingborg er en større modernisering igangsat, hvor 
køkken, udsalg og lederbolig får et meget tiltrængt løft. Det-
te projekt er primært båret af flotte donationer fra Den A. P. 
Møllerske Støttefond, Augustinusfonden og Johs. Fogs Fond.

I Frederikshavn har vi pr. 1. november overtaget en ældre 
villa, som vi nu er godt i gang med at indrette til orlogshjem 
i forbindelse med Søværnets Sergent- og Grundskole (Læs 
mere herom side 6).

I Kølvrå er soldatervennerne netop gået i gang med en 
større modernisering, et projekt som bl.a. omfatter nyt ind-

Et spændende år 
for KFUMs Soldatermission er ved at gå på hæld - et 
spændende år på flere måder.

gangsparti og et handicaptoilet på soldaterhjemmet inden 
årets udgang.

I Oksbøl undersøges p.t. mulighederne for at etablere bed-
re beboelse til de unge medarbejdere, en meget påtrængende 
forbedring. Sideløbende med disse ting arbejdes der desuden 
på at skabe bedre faciliteter på flere andre hjem. Økonomien 
kommer under et stort pres, hvis vi skal opfylde blot de aller-
vigtigste prioriteringer.

Økonomi
Bestyrelsen så sig ved årets begyndelse nødsaget til at god-
kende et budget, der arbejder med et underskud på ca. 
325.000 kr., men hvor vi året igennem har søgt at forbedre 
dette resultat.

I den forløbne del af året har vi igen oplevet et stigende 
besøg på soldaterhjemmene herhjemme og i udlandet, hvil-
ket også har betydet enkelte nyansættelser, samtidig med at 
alle volontørjobs p.t. er besat.

Cykelløbene har i årets løb givet forskellige resultater, 
både meget bedre og meget mindre end forventet de enkelte 
steder, men samlet set må vi desværre konstatere, at vi på 
den post er ca. 450.000 kr. efter det budgetterede.

Genbrugsarbejdet udvikler sig fortsat flot, og vi har udsigt 
til at nå det budgetterede resultat på ca. 1.2 mio. kr..

Vi har samtidig budgetteret med flere løbende indtægter 
fra fonde og virksomheder, en målsætning som vi desværre 
må sige ikke er lykkedes bl.a. på grund af finanskrisen.

Støt arbejdet – evt. via hjemmesiden
Der er god grund til som Soldaterven fortsat at støtte arbej-
det. Uanset om du i Forsvaret har været ”til lands, til vands 
eller i luften”, er der spændende tiltag på vej ved et soldater-
hjem i ”dit værn” – tiltag som værdsættes af vore soldater! 

Du kan støtte ved at give en gave til KFUMs Soldatermis-
sion. Benyt vedhæftede girokort hvis du brænder for arbejdet 
hos Søværnets personel, eller brug hjemmesiden, hvor du kan 
betale via Dankort. Du kan også foretage en overførsel direk-
te til KFUMs Soldatermissions konto i Sydbank.

På forhånd TAK for jeres trofaste opbakning og støtte til 
KFUMs Soldatermission.

Du har følgende betalingsmuligheder:
Bankkonto: Reg. nr. 8075 Konto 0000117840
Girokonto: 9 07 13 85
Hjemmesiden: www.kfums-soldatermission.dk
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Diverse

Flagdagen på Christiansborg
Af Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum

Det var en stor glæde og en stor over-
raskelse for Ruth Brik Christensen og 
os at modtage en invitation til at del-
tage i den militære mindesammen-
komst på Christiansborg den 5. sep-
tember i forbindelse med den nye 
nationale flagdag.

Vi deltog i paraden på Slotsplad-
sen og ved receptionen, der på grund 
af de mange deltagere ikke kunne 
holdes i selve Christiansborgs lokaler, 
men i et stort telt, der var rejst i 
slotsgården.

Inden paraden på Slotspladsen var 
Christian Nielsen sammen med ”andre ra-
ske soldater” på Christiansborg Slotsplads

Resultat af omvalg til Besty-
relsen
Ved årsmødet i Slagelse blev der af-
holdt omvalg til Bestyrelsen, da der 
var konstateret fejl ved optællingen 
ved Formands- og kasserermødet i maj. 
Resultatet blev, at sognepræst Jesper 
Hornstrup, Vammen fik 91 stemmer, 
sogne- og feltpræst Henrik Busk Ras-
mussen, Hvorup fik 54 stemmer og ba-
chelor i teologi Klaus Højgaard Laur-
sen, Aarhus fik 41 stemmer. Der var 93 
stemmeberettigede. Jesper Hornstrup 

og Henrik Busk Rasmussen er således 
valgt til Bestyrelsen og Klaus Højgaard 
Laursen er suppleant.

Årsmøde 2010 
bliver i Hvorup i dagene 25. - 26. sep-
tember. 

Årsgaven 2009
Tak for et godt årsmøde i Slagelse. Tak 
også for de mange små som store be-
løb, der er indkommet som årsgave. 
Tak til listebærere og bestyrelsesmed-

lemmer. Årsgaven er pr. 21. oktober på 
kr. 544.529.- Sidste år samme tid var 
der indsamlet kr. 596.000. 
 
Lodsedlen 2010
Selv om der endnu er et par måneder, 
inden salget af lodsedlen 2010 går i 
gang, vil vi minde om, at det er tid at 
forberede salget i indkøbscentre og på 
gågader.
Plakater, veste og kasketter kan bestil-
les på Landskontoret. Denne gang er 
der to mindre biler på som hovedge-

Kort Nyt v/ generalsekretær Per Møller Henriksen

der mindegudstjeneste i Holmens Kir-
ke for de pårørende og nærmeste 
kammerater til de faldne soldater, 
som også blev mindet ved paraden, 
hvor flere folketingsmedlemmer holdt 
tale, bl. a. forsvarsminister Søren 
Gade. Folketingets formand Thor Pe-
dersen bød velkommen, Københavns 
Drengekor og Signe Walsøe under-
holdt med sang og musik.

Det var helt igennem en højtidelig 
dag, hvor vi også mødte mange kend-
te ansigter i de grønne og ørkenfar-
vede uniformer. En stor tak til For-
svarsministeriet for at KFUMs Sol- 
datermission også på denne måde 

måtte være med til at mindes de sol-
dater, for hvem det blev med livet 
som indsats, de valgte at gøre en ind-
sats i det fremmede.

Pastor Ove Noe Nielsen, Ikast 
døde pludselig søndag den 25. ok-
tober 2009, 75 år gammel. Der-
med har KFUMs Soldatermission 
mistet en meget trofast støtte og 
ven. Efter nogle år som formand 
for Viborg-kredsen af Soldaternes 
Venner blev Ove Noe Nielsen i 
1981 formand for Hovedbestyrel-
sen for Soldaternes Venner i Dan-
mark, en post han passede frem 

MINDEORD: Ove Noe Nielsen 1934 - 2009
til 1989.  I samme periode var han 
menigt medlem af Landsudvalget for 
KFUMs Soldatermission. Fra 1990 til 
1994 varetog han formandsposten 
derfor.

Efter pensionering som sognepræst 
i Hejnsvig flyttede Birgit og Ove Noe 
til Ikast. Her var han en meget aktiv 
medarbejder i Ikast Genbrugscenter, 
der drives i fællesskab mellem Missi-
on Afrika og KFUMs Soldatermission.

Jeg husker Ove Noe Nielsen 
som en meget kompetent formand 
og som en dygtig og nærværende 
taler ved forskellige arrangemen-
ter. Ved flere lejligheder undervi-
ste han med stor dygtighed ved 
lederkurser i KFUMs Soldatermissi-
on. 

Ære være hans minde.
Per Møller Henriksen

generalsekretær



12 Soldatervennen nr. 4 • 2009 

Kort Nyt v/ generalsekretær Per Møller Henriksen

vinster. Disse kan efter aftale med To-
yota opstilles i forbindelse med salg.  
Har I brug for hjælp, er I meget vel-
komne til at kontakte landssekretær 
Bent Ingemann Jensen eller Landskon-
toret.

Fradrag for gaver kræver at vi 
har dit CPR nr.
I lighed med sidste år skal KFUMs Sol-
datermission indberette gaver til SKAT, 
hvis der ønskes fradrag på selvangivel-
sen. Hvis du endnu ikke har indberet-
tet dit CPR nr. og ønsker fradrag for 
gaver, bedes det indberettet til Lands-
kontoret på tlf. 3312 4042 eller pr. 
mail til jette@kfums-soldatermission.
dk. Efter årsskiftet fremsender Lands-
kontoret en årskvittering for de gaver 
som er indberettet

Flotte cykelløb i Hvorup, 
Høvelte og Vordingborg
I foråret blev der som omtalt i sidste 
nr. af SoldaterVennen afholdt 11 cykel-
sponsorløb med tilsammen kr. 640.000 
i indtægt. Den 29. august blev der 
cyklet kr. 51.000 hjem i Hvorup. Den 
12. september kørtes der kr. 29.000 
ind i Høvelte og den 17. september kr. 
37.000 ind på Vordingborg Kaserne. 
Tak til alle som har medvirket til dette 
flotte resultat!

Husk diakonkonference den 
6. februar på Diakonhøjsko-
len i Århus
KFUMs Soldatermission er medarrangør 
af konferencen, hvor Ruth Brik Christen-
sen er en af indlægsholderne. Se pro-
gram på www.kfums-soldatermission.dk

Efteruddannelsesplan for sol-
daterhjemsledere
KFUMs Soldatermission har modtaget 
kr. 600.000 fra Forsvarskommandoen 
til efteruddannelse af soldaterhjemsle-
dere og til styrkelse af soldaterhjem-
mene for udsendte soldater. I samar-
bejde med Diakonhøjskolen i Århus 
afholdes der efteruddannelse af solda-
terhjemsledere med et antal ugekurser 
og 2-dags samlinger hen over 2 år. Må-
let er at klæde lederne af de hjemlige 
soldaterhjem bedre på til at kunne 
drage omsorg for de soldater, som har 

været ude i farlige internationale mis-
sioner. Med i uddannelsesplanerne er 
også, at de hjemlige ledere skal i nog-
le ugers praktikophold på et soldater-
hjem i f.eks. Afghanistan. 

Tak til Rebekka Stagis og 
Lene Svendsen-Tune
Det unge kvindelige lederteam i Hol-
stebro siden december 2007 stopper 
ved årsskiftet, fordi Rebekka skal i 
gang med en køkkenuddannelse. Re-
bekka Stagis og Lene Svendsen-Tune 
har gjort det godt, og vi siger dem en 
stor tak for deres store indsats. Udover 
det daglige arbejde har de også haft 
en rigtig god kontakt til hele baglan-
det, og de har været ualmindelig dyg-
tige til at komme i medierne. Vi er 
overbevist om, at det ikke er et farvel 
til KFUMs Soldatermission, og vi ser 
frem til det fortsatte arbejde og ønsker 
Guds velsignelse over fremtiden.
Der afholdes afskedsreception torsdag 
den 17. dec. 2009 mellem kl. 14.00 og 
16.00. 

Nathalie og Troels Moesgaard 
nyt lederpar i Holstebro
Det er unge erfarne ledere som overta-
ger soldaterhjemmet i Holstebro. Na-
thalie og Troels var soldaterhjemslede-
re i Kosovo fra februar til august 2009 
og fra 1. september 2008 og igen efter 
hjemkomsten har de været assisteren-
de ledere i Oksbøl. De er 24 og 37 år 
og har forud for ansættelsen arbejdet i 
Bestseller i Brande, Nathalie på konto-
ret og Troels på lageret. Troels er ud-
dannet bager, hvilket ikke gjorde ham/
dem mindre populær(e) i Kosovo. Vi 
ser frem til samarbejdet i Holstebro og 
ønsker Guds velsignelse over tjene-
sten.

Camp Oluf Rye lukker
Den danske lejr i det nordlige Kosovo 
lukkes til februar 2010. Der har siden 
2001 været et meget velbesøgt solda-
terhjem i lejren som hermed også luk-
kes. Det danske bidrag til NATO-styr-
ken halveres og de ca. 180 mand flytter 
ind i den franske lejr Novo Celo. Såvel 
det danske militær som KFUMs Solda-
termission ønsker, at der fortsat er et 
KFUM soldaterhjem i Kosovo, men af-

talen med det franske militær er endnu 
ikke afklaret.

Skattesag er vundet i 
Højesteret
KFUMs Soldatermission blev i 2006 på-
lagt at betale skat af den kost, som de 
unge volontører på soldaterhjemmene 
fik. Vores revisor og advokat vurdere-
de, at vi overholdt lovens regler, hvor-
for vi prøvede sagen først i Landsskat-
teretten, senere i Byretten og Lands- 
retten. Da vi ikke fik medhold i de 3 
instanser, havde vi opgivet sagen. Hel-
digvis mente advokaten, at vi havde så 
god en sag, at han ønskede at prøve 
den ved Højesteret. Tabte vi, skulle vi 
ikke betale hans omkostninger. Det er 
vi meget taknemmelige over, for nu 
har vi vundet sagen. Det betyder årligt 
flere hundrede tusinde kroner for 
KFUMs Soldatermission.

Sammenlægning af kreds 12 
Struer og kreds 18 Holstebro
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro har 
altid haft både Struer- og Holstebro-
kredsen som sit naturlige bagland, og 
det har været dem som udpegede lo-
kalbestyrelsen. Siden 2004 har solda-
terhjemmet i Holstebro været en del af 
KFUMs Soldatermission i Danmark og 
nu, hvor der ikke længere er en lokal-
bestyrelse, har det været naturligt at 
sammenlægge de to kredse, så det blev 
en stor fælles kreds. I forvejen har 
man afholdt fælles generalforsamling 
på soldaterhjemmet i Holstebro. Fra 
årsskiftet videreføres kredsene som 
kreds 18 Holstebro – Struer. Vi ønsker 
held og lykke med den nye fælleskreds 
og siger tak for den store indsats, der 
indtil nu har været ydet fra begge 
kredse.

Kredsjubilæer i 2010
90 år: Vamdrup, kreds 14.
 Randers, kreds 15.
85 år: Fredericia, kreds 35.
 Lolland - Falster, kreds 36.
80 år: Haderslev, kreds 49.
 Slagelse, kreds 50.
70 år: Hobro, kreds 58.
50 år: Aulum-Vildbjerg, kreds 105.
 Bording, kreds 106.
 Kibæk, kreds 107.
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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.

Stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

AULUM-VILDBJERG, kreds 105:
Aulum:
Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 på 
KFUM i Aulum. 
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.

HOBRO, kreds 58:
Tirsdag d. 26. januar kl. 19.30 i 
Hobro Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jen-
sen, Thyholm taler og fortæller.

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.

THYHOLM, Kreds 8:
Hvidbjerg:
Onsdag d. 17. februar kl. 19.30 i 
Thyholm Kirkecenter.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup 
og Bent Ingemann Jensen medvirker.

VIBORG, kreds 23:
Fredag d. 27. november i Sct. Mar-
grethes Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund.
Adventsmarked.
Kl. 13.30: Markedet åbnes af lands-
formand Jesper Hornstrup. Salg af de-
korationer, adventskranse, kirke-
gårdskranse, julepynt og meget andet. 
Tombola og amerikansk lotteri.
Kl. 14.30: Tale af soldaterhjemsleder 
Leif Hove Nielsen, Hvorup.
Kl. 15.00: Markedet åbnes igen, og 
der kan købes æbleskiver, kaffe og 
the med div. tilbehør.
Kl. 17.15: Udtrækning af amerikansk 
lotteri og afslutning.

AARS-AALESTRUP, kreds 95:
Hvam:
Onsdag d. 25. november kl. 19.30 i 
Hvam Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller. 
Aalestrup:
Torsdag d. 25. februar kl. 19.30 i 
Aalestrup Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller. 

KØBENHAVNS
KOMMUNE

SKJERN, kreds 2:
Borris:
Fredag d. 4. december kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren.
Adventsfest v/ ungdomskonsulent 
Torben Jensen, Brabrand.
Sædding:
Onsdag d. 27. januar kl. 19.30 i 
Sædding Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.
Nr. Bork:
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30 i Nr. 
Bork Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.
Dejbjerg:
Fredag d.5. februar kl. 19.30 i Dej-

bjerg Missionshus.
Familieaften v/ ungdomskonsulent 
Torben Jensen, Brabrand.
Lønborg:
Fredag d. 26. februar kl. 19.30 i 
Lønborg Missionshus.
Familieaften v/ landssekretær Bent 
Ingemann Jensen, Thyholm.

SKRYDSTRUP, kreds 25:
Galsted:
Mandag d. 8. februar kl. 19.30 hos 
Christa og Gunnar Due Pedersen, 
Over-Jerstalvej 221, Galsted, 6541 
Bevtoft.
Vintermøde med generalforsamling. 
Tidl. soldaterhjemsleder Finn B. Jør-
gensen, Fredericia taler og fortæller.
Kaffebord á kr. 25,-.
Arnum:
Tirsdag d. 16. februar kl. 19.30 i 
Arnum Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jen-
sen, Thyholm taler og fortæller.

TØNDER, kreds 47:
Fredag d. 5. februar kl. 19.30 i Tøn-
der Menighedshus, Dragonvej 14.
Landssekretær Bent Ingemann Jen-
sen, Thyholm taler og fortæller.

VARDE, kreds 22
Varde:
Fredag d. 8. januar kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 
70.
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Nytårsfest.
Taler: Sognepræst Bodil Raakjær Jen-
sen, Alslev. 
Oksbøl:
Fredag d. 26. februar på KFUMs Sol-
daterhjem i Oksbøllejren.
Soldatervennefest med generalfor-
samling.
Der begyndes med spisning kl. 
17.30. Tilmelding senest mandag 
d. 22. februar på tlf. 75 27 19 84
Bodil og Chr. Nielsen, Nr. Nissum ta-
ler og fortæller om deres tid som sol-
daterhjemsledere i Kosovo.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

ROSKILDE, kreds 44:
Torsdag d. 21. januar kl. 19.30 i 
Roskilde Missionshus, Jernbanega-
de 60.
Landssekretær Bent Ingemann Jen-
sen, Thyholm taler og fortæller.

Eftermiddags- 
og damekredse:

BORNHOLM:
Fredag d. 27. november kl. 19.30. 
Adventsfest på Soldaterhjemmet. Bir-
ger Pedersen taler. LM´s kor fra Års-

Stævner og møder

balle medvirker, og der er lotteri.
Mandag d. 1. februar kl. 19.30 i 
Kirkeskolen Snogebæk, Hovedga-
den 17.
”Tillid i hverdagen” v/ soldaterhjems-
leder Anna Margrethe Roesen.
Desuden afholdes der generalforsam-
ling.

FREDERICIA:
Onsdag d. 25. november kl. 14.30 
på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 
99.
Adventsmøde ved en repræsentant fra 
Børkop Bibelhøjskole.
Lotteri: Gevinster modtages med tak.
Mødet begynder med at Ester Kofoed 
fortæller nyt fra soldaterhjemmet.
Kaffebord: Kr. 20,-.

HADERSLEV:
Møderne holdes på KFUMs Soldater-
hjem, Louisevej 2.
Tirsdag d. 24. november
Aksel Kristiansen, Aabenraa.
Emne: Optakt til advent.
Lørdag d. 5. december kl. 14.00 
Julehygge.
Tirsdag d. 26. januar kl. 14.30.
Ruth Brik Christensen, Fasterholt for-
tæller om livet som soldaterhjemsle-
der i Irak og Afghanistan.

VARDE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på 

soldaterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 
14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 
52 53.

VIBORG:
Onsdag d. 20. januar kl. 14.00 
v. Anna Nielsen, Kirkegade 39 A, Rød-
ding. Tlf. 86 65 11 64.

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

Din lokale grossist

JYLLAND
Christiansfeld 73 56 16 66
Struer 97 85 11 00
 

SJÆLLAND
København 43 99 38 10
Næstved 55 70 05 03
 

BORNHOLM
Rønne 56 95 33 85

Vær glade og forventningsfulde,
Vær tålmodige under prøvelser
og udholdende i bøn !

Romerbrevet 12, vers 12

Med ordene fra Rom. 12,12 ønsker 
redaktionen af SOLDATERVENNEN

alle bladets læsere en rigtig 
glædelig jul samt et godt 

og velsignet nytår.
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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, Orlogshjem.
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.
dk. Kontaktperson: 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.
Fra 01.01.2010: Mathalie og Troels 
Moesgaard.

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.
campbastion@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!

NÆSTE NUMMER AF SOLDATERVENNEN 
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SoldaterVennen

Så skal vi synge de 
”rigtige” julesalmer

Af Bodil Nielsen, Nr. Nissum

Når Ester Kofoed på soldaterhjemmet i Fredericia i de-
cember måned sætter sig til klaveret, er det ikke de ny-
ere sange og salmer, der står på soldaternes ønskeliste, 
men de ”rigtige” julesalmer, såsom ”Et barn er født i Bet-
lehem” og ”Dejlig er den himmel blå.” 

Som i de fleste ganske almindelige hjem er adventsti-
den også på KFUMs Soldaterhjem forbundet med traditi-
oner og en oplagt tid til hyggestunder, med mulighed for 
gode samtaler.

Når kæmpeadventskransen, som man har på langt de 
fleste hjem, hver aften tændes, de ”rigtige” julesalmer 
synges og Ordet forkyndes, sænker roen sig en stund 

over sind og tanker. Mange soldater oplever for første 
gang en åndelig forberedelse til jul, som aftensangen/
andagten giver mulighed for.

Risengrødsgilde/adventsfest
Levende lys og julepyntede lokaler lægger op til at holde 
fest, med soldater, soldatervenner, naboer og hvem, der 
ellers har lyst til at være med.

Risengrødsgilde med banko og adventsfest med lotte-
ri o. lign. hører nogle steder til adventstraditionerne, og 
forberedelserne dertil kan, som det fremgår af billederne, 
være et fællesanliggende for soldaterhjemsledere, med-
arbejdere og soldater. – For det er jo et hjem.

Juleklip på Soldaterhjemmet i Kosovo


