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Brobygger
Af Pia og Ivan Ælmholdt, Varde
Lån fra historien - fra dengang de så,
de vigtigste ting kræver kampe at nå.
Jeg håber du arver et ord eller to,
der giver dig mod på at bygge en bro.
I denne første uge af januar har vi atter
haft flaget på halv, og desværre to gange. Livets alvor bliver endnu engang
gjort tydelig for de soldater, der er i
gang med den sidste og afsluttende
øvelse, før de drager til Afghanistan.
Denne kamp kan koste livet. – Man
er tvunget til at revidere livet – fordi
man kan miste det. Disse overvejelser
er soldaten nødt til at gøre sig, inden
han tager af sted.
Hvad så med dig og mig der ikke
drager i krig? Har vi revideret vort liv?
Er vi klar til at møde Gud? Vi ved jo
heller ikke hvornår det er.
Derfor er det så godt at vide, at Gud
er den ultimative brobygger. Da han
lod sin søn dø på korset for vores skyld,
byggede han bro mellem himmel og
jord. Tænk – selv da vi vendte ham
ryggen, gik han hele vejen for os og ofrede sin søn for at tilgive og frelse os.
Tænk på billedet af en kløft med et
kors liggende hen over. Står jeg på korset? Hvis ikke – må jeg revidere mit
liv.
Soldater bygger broer hinanden
imellem. Der opstår venskaber for livet, og det er en dyrebar skat at have
venner:
Glæde og sorg møder alle på vej.
Det følger hvad enten du vil eller ej.
Kende en ven er en dyrebar skat,
og se til hinanden I er overladt.
Det største mirakel der er mellem to:
Et blik - og straks er der bygget en bro.
På soldaterhjemmene rundt om i landet
– og ikke mindst i udlandet - bygges
der broer med et blik, en kop kaffe, lidt
hjertevarme og evt. et bankospil.
Vi forkynder uden ord om Guds
kærlighed i mødet med soldaten ved at

se dem og respektere dem, være nærværende og lytte til dem, hjælpe dem
og vise omsorg samt hjælpe dem til at
sætte ord på - og så via andagterne få
lejlighed til at sætte ord på Guds store
kærlighed til os alle.
Den bedste måde at forkynde om
Guds kærlighed på er ved at være det
vi er, nemlig mennesker. Når vi gør
det, bygges der broer - ikke bare os
mennesker imellem, men også mellem
Gud og mennesker.
Gud har også her i 2010 brug for
brobisser, så vi kan med frimodighed
trække i arbejdstøjet og komme i gang
med brobyggeriet.
Jeg håber du arver et ord eller to,
der giver dig mod på at bygge en bro.
Det er vel dette mål vi skal nå: At vore
soldater husker et ord eller to, når de
drager af sted.
God virkelyst!
Citaterne er af Per Krøis Kjærsgaard,
(PULS nr. 132)

25 år med lodsedler
Tekst: Bent Hansen
Arnold Larsen i Nr. Bork har en ganske
bestemt opgave i KFUMs Soldatermission, og den kommer altid op til overfladen hvert år i januar og februar måned. Han er fordeler af lodsedler i
Skjern-kredsen. Hvert år tager han fat
på opgaven med optælling, pakning og
fordeling af de 3 – 4000 lodsedler, som
hvert år sælges i Skjern-kredsen.
For 25 år siden var han medlem af
Skjern-kredsens bestyrelse. På et tidspunkt blev han valgt til formand for
menighedsrådet i Nr. Bork og ønskede
at sige fra til andre opgaver, bl.a. som
medlem af bestyrelsen for Skjern-kredsen. Det blev accepteret, men en enkelt
opgave fik han ”lov til” at tage med
sig, og den opgave har han haft siden.

Fordeling og salg

Opgaven er altid ligetil. Arnold har et
svækket syn og kan ikke køre bil. Derfor er det hans kone, der tager turen
rundt til de 27 lodseddelsælgere. Det
bliver til 130 km. 11 af de 27 sælgere
har fået lodsedler gennem alle 25 år.
Arnold synes ikke opgaven er besværlig. Han bliver taget godt imod, og selv
om han også skal indkassere pengene
for lodsedlerne, så melder han klart ud,
at han aldrig har tabt penge på opgaven. Pengene går hurtigt ind, når sælgerne har solgt lodsedlerne.
Arnold er selv en habil sælger. På sin
cykel kører han rundt fra dør til dør i Nr.
Bork og sælger hvert år 250 lodsedler.
Sammen med 2 andre sælger de 3 tilsammen 650 lodsedler i Nr. Bork og Sdr.
Bork sogne. Det er ganske godt cyklet.

Arnold Larsen

Duracel-effekten

Duracel-batterier bliver bare ved og
ved ifølge reklamerne. Den effekt ser
det også ud til at Arnold og hans kone
har. De bliver bare ved og ved og ved…
Den effekt nyder KFUMs Soldatermission godt af. Den er rygraden i, at vi
har noget godt at tilbyde soldaterne.

Kufmutter blev Årets Helt 2009
Tekst: Bent Hansen. Foto: Uffe
Frandsen, JyllandsPosten
Så er det endnu engang slået fast. Hun
er rosen i Afghanistans ørken, der lyser
op med smil, hygge, kaffe og kage til
trætte udsendte soldater.
Lørdag den 9. januar 2010 blev Ruth
Brik Christensen kåret af Morgenavi-

Efter tildeling af den fornemme titel og den store
check holdt en rørt Ruth Brik Christensen en
takketale.

sen JyllandsPosten i samarbejde med
Trygfonden til Årets Helt 2009. Kåringen skete efter afstemning blandt avisens læsere og imellem 150 indsendte
forslag. En komite havde nomineret 10
af de 150 forslag, som læserne kunne
stemme på. Ruth fik de fleste stemmer.
Ruth får prisen for at have sat sine
personlige interesser til side og vist
samfundssind ved at være hyggemor
for de mange udsendte i Afghanistan.
Morgenavisen JyllandsPosten anfører
også i sine artikler, at hun får prisen på
vegne af de mange udsendte danskere.
En opringning til Ruth nogle dage
efter overrækkelsen bliver da også en
samtale med en engageret og glad
Ruth, som er stolt over at have fået så
mange stemmer og for at have fået prisen. Hun er taknemmelig over for alle
dem, som har stemt på hende. Hun mener, det er soldatervenner, venner i Indre Mission og soldater. Afstemningen

var hemmelig, men ingen er vist i tvivl
om, at de mange stemmer har hun fået,
fordi man kender Ruth, og fordi man
har nydt godt af hendes utrættelige indsats på soldaterhjemmene i Irak og Afghanistan.
Ud over æren består prisen af Kr.
100.000, som Ruth straks – meget bevæget – overrakte til generalsekretær
Per Møller Henriksen som gave til
KFUMs Soldatermission.
Engageret er Ruth også. Når dette
nummer af Soldatervennen udkommer,
er hun allerede rejst til Afghanistan og
i gang med at oprette et nyt KFUMs
Soldaterhjem i Camp Price. Da jeg talte med Ruth, fortalte hun glædesstrålende, at hun havde fået et ønske opfyldt med hensyn til at få en Sluch-Ice
maskine med til Afghanistan. Hun glædede sig allerede til at kunne give en iskold drik til soldaterne. Det kan vist
også blive nødvendigt i 50 graders varme.
Soldatervennen nr. 1 • 2010
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Kaserne og soldaterhjem i samarbejde

Soldaterhjem og Kaserne
- har brug for hinanden
Tekst og foto: Bent Hansen
Soldatervennen vil gerne undersøge
den påstand, at Varde Kaserne og
KFUMs Soldaterhjem i Varde har et
usædvanligt godt samarbejde. Derfor
har vi sat garnisonens chef, oberst Birger Mejlholm og soldaterhjemlederparret Pia og Ivan Ælmholdt stævne på
soldaterhjemmet.

Garnisonens chef, oberst Birger Mejlholm.

Godt fritidssted

Birger Mejlholm lægger ikke skjul på,
at han ofte går ind på et soldaterhjem,

Varde Kaserne

når han er på tjenesterejse. Der er hygge, god service og man kan slappe af.
Af de samme grunde er det et godt
sted for soldaterne, når de har behov
for at være fri af tjenestens forpligtigelser. Der er nogen, man kan tale med
og Pia og Ivan slår fast, at alle medarbejdere på soldaterhjemmet har tavshedspligt.

Der, hvor soldaten er

Gensidighed

Selv om mellemoverskriften hentyder
til en bestemt bevægelse, så er det en
moralsk støtte for soldaterne, når de
har en mulighed for et fristed på soldaterhjemmet, og når nogen gider køre
ud og besøge dem i felten. Soldaterhjemmets personale yder en god service, men har også et personale, som
man snakke mere privat med, end man
gør med sine foresatte og kammerater i
Forsvaret. Man kan kort sagt på soldaterhjemmet tale frit fra leveren. Der er
tale om en ”win-win-situation” i forholdet kaserne og soldaterhjem.

På begge sider af gaden i Varde er man
afhængige af hinanden. Når der er soldater, specielt værnepligtige, så er der
meget at lave på soldaterhjemmet. I
den forstand er soldaterne kunder. Er
der ”Åbent-Hus-arrangementer” på kasernen eller forældredag inviteres soldaterhjemmet til at deltage med en
stand, et salgssted eller lignende. På
den måde integreres samarbejdet. Kasernen kan bruge den service som soldaterhjemmet yder, og soldaterhjemmet får mulighed for at markedsføre
sig og tjene en skilling til arbejdet.

Mejlholm sætter stor pris på, at soldaterhjemmet er parat til at rykke ud i felten med kantinevognen. Et sådant besøg bliver vel modtaget af soldaterne
og kan være en tiltrængt pause i dagens
opgaver. Så er det som om dagens opgaver resten af dagen glider lettere.

Moralsk oprustning

Obersten læste ind- og udgangsbøn

Det bad feltpræsten ham om ved gudstjenesterne i Afghanistan, og med den
bemærkning påpeger Pia og Ivan, at
det åndelige aspekt i Afghanistan kan
give en anden adfærd, end når man er
hjemme i Danmark. Derfor understreger de også, at det er godt at kunne
mindst én salme og Fadervor udenad. I
Afghanistan er der ingen ateister, når
man står i skyttegraven. Oberst Mejlholm medgiver, at når man er i Afghanistan, gør man nogen ting, som man
ikke ville gøre hjemme i Danmark.

Respekt og gensidighed

er nøgleord i det gode samarbejde i Afghanistan. Både fra kasernen og soldaterhjemmet sætter man pris på hinanden og kan tale ligeud om tingene.
Derfor tror man også, at den gode udvikling vil fortsætte.
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Der bliver nusset om soldaterne
Tekst og foto: Bent Hansen
På Varde Kaserne er det meget i fokus, at der skal gives soldaterne gode tilbud. Kasernens fritidsområde og KFUMs Soldaterhjem er tilbud til soldaterne. Fritidsområdet er udstyret med
PCere, spillemaskiner, TV og mulighed for at se film. På soldaterhjemmet findes en del af disse tilbud, men herudover er
der personale, som snakker med soldaterne og som tydeligvis
tager sig af de menneskelige sider. Det fremgår af en samtale
som Soldatervennen har haft med velfærdsofficer, kaptajn
Bjarne Hansen og områdets sekretær konstabel af 1. grad
Bjarne Odgaard.

Fritidsudvalget

Soldaterhjemlederparret er medlem af kasernens fritidsudvalg
og møderne holdes på soldaterhjemmet.
Det betyder, at soldaterhjemmet har indsigt i, hvad der sker
på kasernen, og Forsvaret har indsigt i, hvad der sker på soldaterhjemmet. Det betyder også, at indflydelsen rækker begge
veje. Det er ikke sjældent det sker, at en bevilling i dette udvalg kommer til gavn for soldaterne på soldaterhjemmet.

Soldaterhjemmet er et godt tilbud

Kasernen vil gerne give gode tilbud til soldaterne og anbefaler
gerne soldaterhjemmet. Alle velkomstfester for nye værnepligtige holdes på soldaterhjemmet. Regningen sender Pia og
Ivan Ælmholdt over på den anden side af gaden til velfærdskontoret. Både Bjarne Hansen og Bjarne Odgaard lægger ikke
skjul på, at såfremt der ikke er gode fritidstilbud på kasernen
og på soldaterhjemmet vil det mest sandsynlige opholdssted
for en stor del af soldaterne være værtshusmiljøet i Varde.

Soldaten får tilbud, men ikke tvang

Tilbuddene på soldaterhjemmet er mad, kaffe, kage, forkyndelse, men også samtaler med medarbejderne. Ingen kan tvinges. Menneskeligt set er det jo først, når man erkender, at man
har et behov, man kan tage imod. Denne erkendelse kan være

nok så vigtig i en situation, hvor Danmark er en krigsførende
nation. Varde Kaserne har til stadighed 80 personer udsendt.
Både før og efter udsendelsen dukker der nye behov op. Det
kunne jo ske…
Pia og Ivan lægger ikke skjul på, at ud over tilbuddet om et
felttestamente, forsøger de også at lære soldaterne mindst 1
salme og Fadervor udenad.
Både Bjarne Hansen og Bjarne Odgaard er fuldt ud klar
over, at soldaterhjemmet har sin mission som kristent hjem og
skal forsøge at fastholde sin identitet i det samarbejde, som
kasernen og soldaterhjemmet har.

KFUMs
Soldaterhjem
Leder søges til KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg fra
sommeren 2010.
Da vores nuværende leder rejser til Afghanistan for
at drive soldaterhjem, søges en leder, som sammen
med 2 medarbejdere vil skabe et kristent hjem for
eleverne ved sergentskolen i Sønderborg. Et sted,
hvor forkyndelse og praktisk tjeneste går op i en højere
enhed. Soldaterhjemmet er en spændende bjælkehytte
fra 1997 og fra lederboligen er der en fantastisk udsigt
over Alssund.
Lederpar søges til KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg
snarest.
Soldaterhjemmet i Vordingborg er 75 år gammelt, men
gennemgår p.t. en gennemgribende renovering for kr.
3 mio. Vi søger et lederpar, som vil fylde rammerne
med aktiviteter, hygge og omsorg for de ca. 500
værnepligtige ved DANILOG. Stor nyindrettet lederbolig
på 1. sal.
Til begge stillinger forventer vi ledere, der ud over
praktiske færdigheder i et køkken, købmandskab og
administrative evner, også er gode til at lytte, kan
formidle evangeliet til unge og har en solid erfaring
fra kirkeligt arbejde i KFUM og KFUK / IM eller lign.
folkekirkeligt arbejde.

Kaptajn Bjarne Hansen og sekretær, konstabel af 1. grad Bjarne Odgaard
var på besøg hos Pia og Ivan Ælmholdt på soldaterhjemmet

Ring til generalsekretær Per Møller Henriksen for
yderligere oplysninger på tlf. 3312 4042 el. 2229 6189.
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia.
E-mail: pmh@kfums-soldatermission.dk.
Se også www.kfums-soldatermission.dk.

Soldatervennen nr. 1 • 2010

5

Afsked med Camp Olaf Rye, Kosovo

En epoke er slut
Af Lene Kragelund og Niels Erhard
Sørensen
Da vi i sommer overtog jobbet her på
soldaterhjemmet i Camp Olaf Rye efter Nathalie og Troels Moesgaard, var
der virkelig gang i lejren og soldaterhjemmet. Men efterhånden som efteråret nærmede sig, stod det klart, at lejren skulle nedlægges omkring nytår.
I oktober blev vi opsøgt at oberstløjtnant H. Storm, som bad os blive så
længe som muligt af hensyn til de tilbageblivende soldater, der sammen
med et egentligt nedbrydningshold
skulle pakke materiel til hjemsendelse
og fjerne bygninger, barakker, fæstningsanlæg, kommunikationssystemet
og meget andet.

Lange arbejdsdage

Her på KFUMs soldaterhjem har der
været nok at se til - masser af opgaver,

tit over 100 arbejdstimer om ugen. De
daglige opgaver har været at lave kaffe, bage kager; nogle dage har ovnen
været tændt i 14 timer. Vi har syet mærker på soldaternes tøj, repareret soveposer, syet lynlåse i jakker, lagt bukser
op. Vi har hygget, sunget, spillet, drillet og talt om alvorlige spørgsmål. Ja vi
har mærket, at der har været brug for
os.
Noget at det, som har været med til
at bære os gennem meget lange arbejdsdage, har været de herlige kommentarer vi har fået - ikke mindst fra
de helt unge soldater, der alle som én
har kaldt os ”kufmor” og ”kuffar.” Den
titel er vi stolte af. Vi har holdt næsten
50 fødselsdagsfester. Det har været
dejligt at være med til at markere dagen for den enkelte, så netop hans eller
hendes dag ikke bare skulle fortrænges
af en, til tider, monoton hverdag i en
lejr omgivet af pigtråd.

Dejligt med lidt hjælp i køkkenet. Her bager Kamilla honningkager i "det lille kagehus."
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Det har været en helt særlig oplevelse at holde fødselsdag for de franske
soldater. Ud over de 9, vi har holdt for
dem her i lejren, har vi leveret mere
end 20 fødselsdagskager til andre franske lejre, så det var med god grund, at
franskmændene kaldte os for ”det lille
kagehus.”
Det har været vort mål at samle på
gode oplevelser, og det er lykkedes i en
sådan grad, at tiden her i Kosovo vil stå
som et særligt kapitel i vores tilværelse, og som vi kan se tilbage på med
glæde.

Fremtiden for de lokale

Vores bekymring går til de mange lokale som med lejrens lukning mister
deres arbejde og indtægt, knap 100
personer. Arbejdsløsheden her i området omkring Mitrovica er 65%, så mange ved ikke, hvad de skal stille op. Understøttelsen er på 300 kroner om

lastvognstog med materiel her fra soldaterhjemmet til det nye soldaterhjem i
Novo Selo. Vi havde fire dygtige unge
mennesker til at hjælpe os. Der var nok
at tage fat på. Vi startede kl. 8 med at
læsse, og kl. 17 var det meste på plads
i Novo Selo. Kl. 17.30 kunne vi byde
Tina Vestergaard og Lene SvendsenTune velkommen. De var netop ankommet fra Danmark, med masser af
friske kræfter og gå-på-mod. Vi ønsker
for dem at de må få en god tid her i Kosovo.

En tid rig på oplevelser

Vores periode er nu ved at være slut.
Tiden her i Camp Olaf Rye har været
spændende med mange gode oplevelser. Ud over det daglige arbejde på soldaterhjemmet har vi haft mulighed for
at se en del af Kosovos seværdigheder.
Vi har også lært en del albanere at kende og derigennem knyttet venskaber.
Vi ser tilbage på et halvt år her i Kosovo, som er gået meget hurtigt - en
periode rig på gode oplevelser. Tak fordi vi fik lov til at få denne opgave.

Det var et vedmodigt øjeblik, da Niels Erhard tog
skiltet ned.

måneden. Desuden vil mange uden for
lejren mærke det. Det ændrer dog ikke
ved, at albanerne er taknemmelige over
NATOs tilstedeværelse, som beskytter
af det albanske folk og andre folkeslag.

Flytning

Efter en travl julemåned med masser af
julebagning og julehygge begyndte vi
at se realiteterne i øjnene: Lejren - og
dermed også soldaterhjemmet - skal
lukke. Den 11. januar flyttede vi et helt

En af de mange gode oplevelser var at klippe julepynt sammen med soldaterne.

Formands- og Kasserermødet 2010
- afholdes lørdag den 8. maj kl. 9.30- 16.00
på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

KFUMs Soldatermissions Bestyrelse opfordrer hermed
alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både
formand og kasserer. På mødet aflægges beretning om
KFUMs Soldatermissions arbejde på landsplan. Regnskabet bliver fremlagt, og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU).
På valg til Bestyrelsen er: Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, Kolding (genopstiller), Otto Hemming Larsen, Birkerød (genopstiller ikke) og suppleanten Klaus Højgaard Laursen, Århus (genopstiller ikke).

På valg til KAU er: Bent Mortensen, Varde (genopstiller
ikke) og Carl Højhus, Holstebro (genopstiller ikke) Der
er p.t. ingen suppleant.
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til
kandidater skal senest 14 dage før Formands- og Kasserermødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 24.
april 2010.
Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i
at lade sig opstille.
På hjerteligt gensyn i Fredericia den 8. maj 2010.
Jesper Hornstrup

Soldatervennen nr. 1 • 2010

7

De unges sider

Kom til

generalforsamling
Soldatermissionens Unge er i denne tid udfordret til det
yderste. Som omtalt i forrige nummer af Soldatervennen
udeblev driftstilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd,
hvilket desværre betød, at vi ikke længere havde råd til at
have en ungdomskonsulent ansat.
Situationen har efterladt SmU i en økonomisk svær situation med et stort hul i pengekassen, samtidig med at vi
rent praktisk har fået sværere ved at få afviklet vore sædvanlige aktiviteter. Så udfordringerne i denne tid er store
og mange.
Vi har dog i landsbestyrelsen stadig plads til optimisme.
For vores største ressource ligger nemlig i jer pt. ca. 850
medlemmer, og heriblandt er en stor del af jer aktive i ar-

bejdet. Så det er altså ikke et spørgsmål om hvorvidt Soldatermissionens Unges arbejde skal fortsætte, men hvordan og i hvilken form vort arbejde skal fortsætte.
Og det er netop dette store og vigtige spørgsmål om
SmUs fremtidige arbejde, vi skal have drøftet på generalforsamlingen i år. Derfor er det utroligt vigtigt, at du møder op til generalforsamlingen, og deltager i drøftelsen.
For det er nu vi skal bevise, at Soldatermissionens Unge
ikke lever af økonomiske tilskud, men af engagerede
medlemmer.
Torben Manø
Landsbestyrelsen

Indkaldelse

til ordinær generalforsamling
Alle medlemmer af Soldatermissionens Unge indkaldes hermed til generalforsamling lørdag d. 17. april kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, Treldevej 99, 7000 Fredericia.
Dagsordenen er jf. vedtægterne, som kan ses på vores hjemmeside www.soldatermissionensunge.dk. Indkomne forslag
til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være formanden i hænde senest d. 6 marts.
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De unges sider

Hvad kan

Soldatermissionens Unge?
Torben Jensen var ansat hos SMU 2006-2009 og giver her sit bud på, hvad de unge
med fordel kan bruge kræfterne på. Soldatermissionens Unge er her defineret som ”kirkelige unge, der er interesserede i at støtte arbejdet på KFUMs Soldaterhjem”.
Prisværdigt, men ikke muligt

Soldatermissionens Unge kan deltage i arbejdet her og nu
på tre hovedområder: Hjælpe til på et soldaterhjem, skaffe
penge og få andre kirkelige unge med i Soldatermissionens
arbejde.
At få de andre i ungdomsforeningen med i soldaterhjemsarbejdet er en god ide, men har vist sig at være så godt
som umuligt. Kammeraterne har naturligt nok ikke automatisk forståelse for, at dette arbejde skulle være vigtigere end
alle de andre gode organisationer, som de også bliver bedt
om at støtte. Derfor har SMU’ernes ihærdige forsøg på at få
andre unge med hen på soldaterhjemmet ikke sjældent resulteret i en træthed hos både dem selv og kammeraterne.
SMU har heller ikke mulighed for at skaffe penge i et
omfang af betydning.
Soldatermissionens Unge kan imidlertid gøre stor gavn
ved at komme jævnligt på et soldaterhjem og bidrage med
snak, forkyndelse og god stemning. Men dette sker i praksis
næsten ikke. Mange unge bor i de største byer, hvor der netop ikke er soldaterhjem. Undtagelsen er lige for tiden Aalborg, hvor en lille flok SMU’er gør det rigtig godt på soldaterhjemmet i Hvorup. Der har været en del andre eksempler
på, at SMU har gjort lykke på et soldaterhjem, men når alt
kommer til alt, har Soldatermissionens Unge reelt bidraget
meget lidt til det direkte arbejde. Konklusionen er, så vidt
jeg kan se, at SMU på landsplan bør overlade det til soldaterhjemmene at udføre arbejdet for soldaterne. Så kan Soldatermissionens Unge koncentrere sig om det, de er bedst
til.

ikke fastholdes i bevægelsen, har vi ikke et bagland om ret
få år. Denne fastholdelse kan KFUMs Soldatermission ikke
selv sikre uden hjælp fra Soldatermissionens Unge.
Det fremtidige bagland vil sandsynligvis ikke, som den
nuværende og helt unikke medlemsskare, yde ca 40 % af
Soldatermissionens indtægter. Vi må se i øjnene, at det økonomiske grundlag i fremtiden ikke bliver salg af lodsedler
og årsgaveindsamlinger, med mindre der sker et mindre mirakel, hvor hele samfundsudviklingen begynder at gå baglæns.
Fremtidens økonomiske grundlag består i kendthed og
anerkendelse. Indtægterne skal komme fra fonde, legater,
virksomheder, offentlige midler, private gaver, testamentariske gaver, Forsvaret og sikkert flere steder fra. Ingen af
disse steder kommer vi nogen vegne uden kendthed og anerkendelse. SMU kan her yde en meget vigtig indsats på PR
området, herunder sørge for, at alle kirkelige unge i landet
bliver grundigt og professionelt informeret om hele sagen.
Alle de fremtidige mulige økonomiske bidragydere skal
tage beslutning om, hvilken god sag, de vil støtte. Soldatermissionens Unge kan gøre meget for, at valget falder på
KFUMs Soldatermission.

Nødvendigt og tilmed muligt

Soldatermissionens Unge kan nemlig på to væsentlige områder bidrage til, at der findes et fremtidigt bagland og økonomisk grundlag for KFUMs Soldatermission. Det fremtidige bagland kan kun bestå af de nuværende ”unge med
interesse i arbejdet på soldaterhjemmene”. Men denne interesse mister de, hvis de ikke løbende får tilbud om spændende arrangementer, relevante tilbud på årsmødet, informationer om hele bevægelsen eller for eksempel mere
involvering i de udenlandske soldaterhjem. Hvis de unge
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Nyt soldaterhjem i MOB
Price, Afghanistan

Det længe ventede soldaterhjem for de
danske soldater i MOB Price i Afghanistan er nu i gang i et telt. Ruth Brik
Christensen rejste fra Danmark den 10.
februar og er nu indkvarteret og har
startet soldaterhjemmet op i midlertidige rammer i form af et telt. I april kommer ingeniørsoldater fra Danmark og
bygger et soldaterhjem lig det, som er i
Camp Bastion kun ca. 35 km. derfra.
Tak for mange gode gavebidrag,
som vi har modtaget til opstarten fra
såvel private som fra mange Y’s Men’s
clubber m.m.

deres tjeneste i Kosovo. Vi byder Lene
og Niels Erhard velkommen hjem og
ønsker dem Guds rige velsignelse over
fremtiden.

Lederskifte i Camp
Bastion, Afghanistan

Karen Marie og Dánial Christiansen er
nu blevet afløst i Camp Bastion. De har
gjort det rigtig godt og bl.a. ført musikken med til Afghanistan! Der har været
meget god søgning til aftensang/andagt og til deciderede sangaftner. Vi siger dem en stor tak for deres indsats og
ønsker dem Guds velsignelse over
fremtiden.

Soldaterhjem i Libanon?

KFUMs Soldatermission har tilbudt at
oprette et soldaterhjem for de danske
soldater, som gør tjeneste i forbindelse
med FN missionen UNIFIL i Libanon.
Vi har fået positive tilbagemeldinger,
men endnu ikke en konkret dato for
oprettelse.

Lederskifte i Kosovo

Lene Svendsen-Tune og Tina Vestergaard.

Den 11. januar rejste Tina Vestergaard
og Lene Svendsen-Tune til Kosovo for
at lede det nye soldaterhjem i Novo
Selo. Tina bor i Holstebro og er sygeplejerske og tidligere medarbejder på
soldaterhjemmet i Holstebro. Lene er
netop stoppet som soldaterhjemsleder i
Holstebro. De skal være i Kosovo frem
til medio august 2010. Vi ønsker dem
Guds velsignelse over opgaven.
Camp Oluf Rye - den tidligere danske lejr - blev lukket først i februar.
Lene og Niels Erhard Sørensen drev
soldaterhjemmet frem til lejren var helt
afviklet. Der skal lyde en stor tak til
dem for en flot indsats. Det er ikke
sjovt at være dem, der skal være med
til at lukke og slukke, men de har gjort
det sådan, at soldaterne alligevel har
haft en god tid også i den sidste fase af
10
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Merete og Per Møller Henriksen

Karen Marie og Dánial er nu afløst
af Merete og Per Møller Henriksen for
de kommende tre måneder. Merete og
Per har tidligere drevet soldaterhjem
sammen i Varde og Høvelte. Merete arbejder som annoncekonsulent og er uddannet diakon fra Dianalund. Per har
siden 2000 været generalsekretær i
KFUMs Soldatermission. Bestyrelsen
har givet ham tre måneders orlov.
Fra midt i maj afløses Merete og Per
af Birgith og Frede Søndergaard Hansen fra Hundested. Birgith er sundhedsplejerske og Frede er diakon og
har arbejdet som forstander/centerleder. De har tidligere været udsendt med
DMS til Pakistan, og Frede har været

FN udsendt med opgaver i Afghanistan. De kan således begge tale det lokale sprog. De er nu efterlønsmodtagere. Vi ønsker dem Guds velsignelse
over opgaven.

Lederpar ansat til
Frederikshavn

Ruth og Poul Nielsen, Hjørring er ansat til at lede det kommende orlogshjem. Ruth og Poul har en særdeles
god erfaring med søens folk fra 9 år
som sømandshjemsbestyrere, og fra
Pouls 12 år som sømandsmissionær.
Poul har desuden været ansat som indremissionær fra 1991 til 1997. Ruth
har en uddannelse som familieterapeut
og har bl.a. arbejdet i Blå Kors og som
familieplejer. De har været i praktik i
Høvelte og hos Søren Andersen i Frederikshavn og er ansat fra 1. marts.
Samme dato regner vi med at slå dørene op for de tjenestegørende ved Søværnets Sergent- og Grundskole. Indvielsen er planlagt til fredag den 21.
maj 2010.

Ruth og Poul Nielsen

Vi byder Ruth og Poul hjerteligt velkomen i KFUMs Soldatermission og
ønsker dem Guds velsignelse over denne spændende pioneropgave.
Siden sidste nr. af Soldatervennen
har vi fået yderligere kr. 400.000 fra
Orients Fond. Desuden er der tegnet
folkeaktier for kr. 110.000,-.

Ombygningen i Vordingborg er færdig

Birgith og Frede Søndergaard Hansen

Lige før jul modtog vi kr. 500.000 fra
Louis-Hansens Fond til færdiggørelse
af soldaterhjemmet i Vordingborg. Vi
har tidligere modtaget kr. 1,9 mio. fra
Den A.P. Møllerske Støttefond, kr.
250.000 fra Augustinus Fonden og kr.
350.000 som rentefrit lån fra Vordingborg Kommune. Desuden indtægter fra
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private, cykelløb o.s.v. Det vil sige at
vi har brugt godt kr. 3 mio. på renovering af soldaterhjemmet, så det nu
fremstår i fornyet udgave. Den første
uge i februar tog de nye værnepligtige
rammerne i brug ved velkomstfester. I
løbet af foråret vil der blive bygget carport m.m. og lagt nye fliser, så vi kan
holde genindvielses- og 75 års jubilæumsfest fredag den 28. maj 2010.

Kongeligt besøg den 6.
juni 2010 i Skrydstrup

Den 6. juni 2010 er der fint besøg på
Flyvestation Skrydstrup: De kongelige
- og Soldatervennerne - kommer! Anledningen er Flyvevåbnets 60 års jubilæum, der bl.a. markeres med et stort
Åbent-Hus-arrangement på Flyvestationen. De lokale soldatervenner har netop indgået aftale med flyvestationens
cafeteria om servering af mad og drikke til de forventeligt 100.000 civile besøgende. Det betyder mange soldatervenner i arbejde – og en mulighed for
at tjene penge, til at drive soldatermission. Har du lyst til at give en hånd
med, kan du melde dig som frivillig
hos Anny og Birger Rønne på tlf. 7452
6617 eller mail: anny.birger.ronne@
mail.tele.dk

toiletter samt et handicaptoilet. Ligeledes er adgangsvejen udefra blevet gjort
handicapvenlig, så det opfylder de
krav, der stilles til adgang for handicappede.
Til etableringen af handicaptoilettet
er der blevet givet tilskud fra Lokale
og Anlægsfonden, Bevica Fonden og
Vanførefonden.

Ungdomskonsulent Torben
Jensen er blevet landsleder i Agape
Den 1. februar fratrådte ungdomskonsulent Torben Jensen for at blive landsleder i Agape.
Torben begyndte den 1. oktober
2006 i en kombinationsansættelse med

halv tid som ungdomskonsulent for
Soldatermissionens Unge og halv tid
som medarbejderkonsulent i KFUMs
Soldatermission. I august 2007 blev
Torben - som den første nogen sinde
– ordineret som præst til tjenesten i
KFUMs Soldatermission. Torben har
ud over ansvaret for rekruttering og
uddannelse af volontører til soldaterhjem været webmaster og med i redaktionen af Soldatervennen. Torben har
en journalistisk tillægsuddannelse og
har også udarbejdet pressemeddelelser
og meget andet. Desuden har han været taler ved soldatervennemøder, og
som præst har han forestået gudstjenester rundt i landet og ved årsmøde m.m.
Torben har været en yderst kompetent

Nyt Indgangsparti i Kølvrå

Der har i mange år været et ønske om
at forbedre og forskønne indgangspartiet til soldaterhjemmet ved Flyvestation Karup, og ved sidste forårs sponsorcykelløb blev der kørt så mange penge
ind, at dette ønske kunne blive realiseret. Arbejdet blev færdigt lige tidsnok
til, at de nye rekrutter, der ankom den
1. december, kunne tage de ombyggede faciliteter i brug.
Indgangen er blevet ændret og udbygget lidt, og der er etableret to nye
Soldatervennen nr. 1 • 2010
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medarbejder, som har tilført KFUMs
Soldatermission meget. Der skal lyde
en stor tak til Torben og ønsket om
Guds velsignelse over den nye spændende udfordring.

Mini Cafe på Strøget fra 28.
juni til 4. juli

Soldatervennerne i København (kreds
4) står igen i år for salg af kaffe, hjemmebagt kage og sandwich på pladsen
foran Helligåndskirken på Strøget. Har
du tid og lyst til at hjælpe eller give noget kage til cafeen, kan Minna Siegumfeldt kontaktes på tlf. 3252 2082.

Søren Andersen konstitueret medarbejderkonsulent

Søren Andersen er
konstitueret
som
medarbejderkonsulent
sideløbende
med arbejdet med at
åbne KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn. Søren har
tidligere haft denne
funktion, så vi ønsker ham held og lykke med opgaven.

ne lyde en stor TAK til de mange listebærere og givere. Årsgaven 2009 blev
på kr. 902.112,-. Resultatet i 2008 blev
kr. 915,000,-. (Årsgaven bliver måske
endnu større, idet vi stadig mangler nogle få lister fra enkelte kredse).

Julegaveindsamlingen
2009

- blev på kr. 101.410,- indsamlet via
Soldatervennen nr. 4. Sidste år indkom
der kr. 164.000,-. Tak for den flotte
gave, selv om den er noget mindre end
året før!

Landslodseddelsalget

- er nu godt i gang – også i år ser det ud
til at blive et godt resultat. Har du ikke
haft mulighed for at købe lodsedler,
kan de bestilles på landskontoret tlf. 33
12 40 42 indtil den 28. februar. Tak til

alle soldater, soldatervenner og medarbejdere, som hjælper med salget!

Årsregnskabet 2009

- er i skrivende stund ikke afsluttet.
Men det ser ud til, at resultatet kommer
til at ligger tæt på budgettet.

Fradragsregler

Fra 2010 kan hver giver fratrække kr.
14.500, på selvangivelsen, hvis man
giver kr. 15.000,- Det vil sige at de første 500 kr. ikke giver fradrag, og der
skal gives minimum 500 kr. til hver organisation. I løbet af januar er der udsendt årskvittering hvoraf det fremgår, hvad der er indberettet til SKAT.
Hvis der er spørgsmål vedr. reglerne
for gavefradrag m.m. er man altid velkommen til at kontakte landskontoret
på tlf. 33 12 40 42.

Årsgaven 2009

En af årets store opgaver for vore soldatervenner er årsgaveindsamlingen. Der
skal på KFUMs Soldatermissions veg-

Foto: Frederik Johan Rosberg

Husk at melde
FLYTNING

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.
Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk
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Post Danmarks nye regler for
forsendelse af blade betyder, at
ALLE abonnenter, der skifter
adresse og fortsat ønsker at
modtage SOLDATERVENNEN, skal melde flytning direkte til KFUMs Soldatermissions Landskontor, tlf. 33 12 40
42. info@kfums-soldatermission.dk
Det er ikke længere muligt
at ”tage bladet med sig” ved at
melde flytning til Post Danmark.

stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

AULUM-VILDBJERG, kreds 105:
Søndag d. 9. maj
Vildbjerg Kirke kl. 9.00
Timring Kirke kl. 10.30
Nøvling Kirke kl. 14.00.
Ved ovennævnte gudstjenester medvirker landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm. Der optages kollekt til
KFUMs Soldatermission.
BORDING-IKAST, kreds 106: og
HERNING, kreds 11:
Kølvrå: Fredag d. 5. marts kl. 19.30
på KFUMs Soldaterhjem, Herningvej 31.
Kredsenes generalforsamlinger afholdes. Desuden taler KFUMs Soldatermissions formand, sognepræst Jesper
Hornstrup, Vammen.
Mødet er fælles for de to kredse.
HOBRO, kreds 58:
Valsgård: Onsdag d. 10. marts kl.
19.30 i ”Njøsset,” Nr. Redsøvej 9.
Soldatervennefest v/ landssekretær
Bent Ingemann Jensen, Thyholm.
Haverslev: Onsdag d. 17. marts kl.
19.30 i Haverslev Kirkecenter.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
SILKEBORG, kreds 34:
Alderslyst: Fredag d. 12. marts kl.
19.30 i Alderslyst Missionshus.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Gjern: Torsdag d. 22. april kl. 19.30
i Gjern Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær
Bent Ingemann Jensen, Thyholm
THISTED, kreds 21:
Søndag d. 21. marts. Ved gudstjenesterne i Thisted Kirke kl. 8.30 og kl.
10.00 medvirker landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm.
Gudstjenesten i Tømmerby Kirke kl.
16.00 forestås af sogne- og feltpræst

Henrik Busk Rasmussen, Hvorup.
Ved alle tre gudstjenester optages der
kollekt til KFUMs Soldatermission.
Samme dags aften kl. 19.00 i Thisted
Missionshus. Soldatervennefest v/
Henrik Busk Rasmussen. Desuden afholdes kredsens generalforsamling.
THYHOLM, Kreds 8:
Jegindø: Torsdag d. 15. april kl.
19.30 i Jegindø Missionshus.
Kredsens forårsfest. Bodil og Asger Jensen, Klovborg taler og fortæller om livet
som soldaterhjemsledere i Kosovo.
VIBORG, kreds 23:
Tapdrup: Torsdag d. 25. februar kl.
19.30 i Sognehuset, Tapdrup.
Taler: Landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Thyholm
Frederiks: Onsdag d. 10. marts kl.
19.30 i Frederiks Menighedshus.
Taler: Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia.
Ravnstrup: Onsdag d. 17. marts kl.
19.30 i Ravnstrup Missionshus.
Taler: Landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Thyholm.
Thorning: Torsdag d. 20. maj kl.
19.30 i Thorning Missionshus.
Taler: Landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Thyholm.
AARS-AALESTRUP, kreds 95:
Aalestrup: Torsdag d. 25. februar kl.
19.30 i Aalestrup Missionshus.
Soldaterhjemslederne Lene og Ivan Hove
Kristensen, Skive taler og fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

FREDERICIA, kreds 35:
Fredag d. 26. marts kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Kredsens forårsfest.
Lene Kragelund og Niels Erhard Sørensen, Røjle fortæller om livet som
soldaterhjemsledere i Kosovo.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.

HADERSLEV, kreds 49:
Fredag d. 26. februar kl.19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2.
Kredsens generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægter.
HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Onsdag d. 24. marts kl. 19.30 i Hedensted Missionshus.
Forårsmøde. Soldaterhjemsleder Troels
Moesgaard, Holstebro taler og fortæller nyt om arbejdet.
Samme aften kl. 19.00 afholdes kredsens generalforsamling.
KOLDING, kreds 1:
Fredag d. 5. marts kl. 19.30 i Missionshuset Bethel, Tøndervej.
Forårsfest og generalforsamling.
Karen Marie og Dánial Christiansen,
Kolding taler og fortæller om livet som
soldaterhjemsledere i Afghanistan.
Egtved: Tirsdag d. 11. maj kl. 19.30 i
Egtved Missionshus.
Soldaterhjemsleder Ester Kofoed taler
og fortæller om livet på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
SKJERN, kreds 2:
Borris: Fredag d. 5. marts på KFUMs
Soldaterhjem i Borrislejren.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Der begyndes med spisning kl. 18.00.
Tilmelding på tlf. 97 36 65 19
Taler bekendtgøres andet sted.
Lønborg: Fredag d. 5. marts kl.
19.30 i Lønborg Missionshus.
Familieaften v/ landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm.
SKRYDSTRUP, kreds 25:
Arnum: Tirsdag d. 16. februar kl.
19.30 i Arnum Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller.
Gram: Torsdag d. 8. april kl. 19.30 i
Gram Menighedshus.
Soldaterhjemsleder Birger Rønne, Haderslev taler og fortæller.
SØNDER OMME-FILSKOV, kreds
94:
Filskov: Torsdag d. 8. april kl. 19.30
i Filskov Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Soldatervennen nr. 1 • 2010
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Thyholm taler og fortæller om KFUMs
Soldaterhjem i ind- og udland.
VARDE, kreds 22
Oksbøl: Fredag d. 26. februar på
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren.
Soldatervennefest med generalforsamling. 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 taler og fortæller om deres tid som soldaterhjemsledere i Kosovo.
VEJEN-BRØRUP-ANDST, kreds
112:
Vejen: Onsdag d. 17. marts kl. 19.30
i Vejen Menighedshus, Skovvej 4.
Forårsfest med efterfølgende generalforsamling.
Fundraiser for KFUMs Soldatermission Torben Venndt, Fredericia vil tale
og komme med et indlæg om de tanker
og ideer, han har gjort sig hvad angår
medlemshvervning og pengeindbringende fremstød. Efter kaffepausen bliver der lejlighed til at drøfte indlægget.
Aftenen slutter med generalforsamling. Under kaffepausen afholdes der
som sædvanlig lotteri, hvortil Kredsbestyrelsen skaffer gevinsterne.
VORBASSE-HEJNSVIG, kreds 86:
Vorbasse: Torsdag d. 22. april kl.
19.30 i Vorbasse Missionshus. Soldatervennefest v/ tidl. soldaterhjemsledere i Kosovo Edith og Bent Larsen,
Skjern.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

HOLBÆK, kreds 31:
Jyderup: Tirsdag d. 30. marts kl.
19.30 i Jyderup Missionshus.
Soldatervennefest og generalforsamling. Landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Thyholm taler og fortæller.
Fårevejle: Onsdag d. 14. april kl.
19.30 i Fårevejle Missionshus.
Soldatervennefest.
14
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Inga Marie og Bjarne Kjær Andersen
taler og fortæller om livet som soldaterhjemsledere i Høvelte.
NÆSTVED-HASLEV, kreds 56:
Haslev: Tirsdag d. 27. april kl. 19.30
i Haslev Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær
Bent Ingemann Jensen, Thyholm.
RINGSTED, kreds 42:
Onsdag d. 5. maj kl. 19.30 i Ringsted
Missionshus.
Soldatervennefest og generalforsamling.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller.

Eftermiddagsog damekredse:
BORNHOLM
Mandag d. 1. marts kl. 19.30 i ”Sikem” Løkkegade 10, Gudhjem.
”Livet på et hospice” v/ Kirsten Hansen. Lotteri.
FREDERICIA:
Møderne holdes på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99 og begynder - hvor
intet andet er anført - kl. 14.30.
Hvert eftermiddagsmøde indledes med,
at Ester Kofoed fortæller nyt fra soldaterhjemmet. Kaffebord: Kr. 20,-.
Onsdag d. 24. februar.
Karen Kristensen, Børkop Bibelskole.
Fredag d. 26. marts kl. 19.30.
Kredsens forårsfest.
Se FREDERICIA, kreds 35.
Onsdag d. 28. april.
Carl Peter Behrens taler over emnet:
Helligåndens gerning: Indbildning eller virkelighed.
Onsdag d. 26. maj.
Ruth og Else: Piger i ”kongens klæ´r.”
Kaffebrygger m.m. i Kosovo!
HADERSLEV:
Møderne holdes på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, og begynder – hvor
intet andet er nævnt – kl. 14.30.
Tirsdag d. 23. februar. Tove Kristiansen: Lina Sandell: ”Liv og sange.”
Fredag d. 26. februar kl.19.30

Kredsens generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Tirsdag d. 30. marts. Finn Nørgaard:
”Optakt til påske.”
Tirsdag d. 27. april. Knud Erik Hansen: ”Grisehandler fru Larsen.”
Tirsdag d. 25. maj. Udflugt. Afgang
fra soldaterhjemmet kl. 14.00.
JONSTRUP-VÆRLØSE:
Onsdag d. 10. marts kl. 14.30 hos
Vera Hansen, Hedeparken 153, st., tv.,
Ballerup.
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. 17. marts kl. 14.00 v/ Anna
Dalsgaard, Mejerigården 4,1. Viborg. –
Tlf. 86 62 27 47
Onsdag d. 12. maj kl. 14.00 v/ Karen
Jensen, Sognegårdsvej 25, Sjørslev.
Tlf. 86 66 71 35

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

Din lokale grossist
JYLLAND
Christiansfeld
Struer

73 56 16 66
97 85 11 00

SJÆLLAND
København
Næstved

43 99 38 10
55 70 05 03

BORNHOLM
Rønne

56 95 33 85

KFUMs Soldatermission

Genbrug

ANSAGER: Vestergade 5B, 6823 Ansager. Tlf. 2255 8738.
Åbningstider: Man-fre: 13.00-17.00. Lør: 10.00-13.00
Kontaktperson: Henning Hermansen, Lærkevej 2, 6823 Ansager.
Tlf. 7529 7452.
BÆKKE: Vittrupvej 2, 6622 Bække. Tlf. 7538 9699.
Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: 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

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

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

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.

JYLLAND:
Borrislejren, 6900 Skjern.
Tlf. 9736 6519.
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anna Margrethe og Leif
Sørensen. Privat: Kirkevej 21, Borris, 6900 Skjern. Tlf. 97 36 64 38.

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.

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

Adresseliste for

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 Frederikshavn. Tlf. 98 48 00 90.
Butikken drives i samarbejde med Elling Sogns Menighedspleje.

KORNING: Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens.
Åbningstider: Man-fre: 13.30-17.00.
Kontaktperson: Hilda Jørgensen, Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens.
Tlf. 7567 4700.

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

Fredericia, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Tlf. 7592 0440.
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Ester og Dan Kofoed.

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.
Frederikshavn, Orlogshjem.
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær
frederikshavn@kfums-soldaterAndersen.
hjem.dk.
Ledere: Ruth og Poul Nielsen.
Slagelse, Charlottedals Allé 1,
4200 Slagelse. Tlf. 5852 9024.
Haderslev, Louisevej 2,
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
6100 Haderslev, tlf. 7452 3276.
Haderslev@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Else og Frank Overby.
Kontaktpersoner: Anny og Birger
Vordingborg, Vestervej 3,
West Rønne, Gl. Christiansfeldvej
4760 Vordingborg. Tlf. 5537 1598.
98, 6100 Haderslev tlf. 74526617
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Jakob Øhlenschlæger.
Holstebro, Kasernevej 1,
7500 Holstebro. Tlf. 9742 1561.
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk UDLAND:
Ledere: Nathalie og Troels Moesga- Kosovo:
KFUMs Soldaterhjem i Camp Novo
ard.
Selo
KFUM/DANBN/DANCON/KFOR
Hvorup, Høvejen 48,
9400 Nørresundby. Tlf. 9817 1027. Feltpost 555 (Breve frankeres efter
dansk takst).
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
kosovo@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Solveig og Leif
Ledere: Tina Vestergaard og Lene
Hove Nielsen.
Svendsen-Tune.
Kølvrå, Herningvej 31, 7470 KaAfghanistan:
rup. Tlf. 9710 1065.
Camp Bastion:
karup@kfums-soldaterhjem.dk
KFUMs Soldatrmission,
Ledere: Anette og Brian Gylling
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Jensen
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
Oksbøllejren, 6840 Oksbøl.
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk
Tlf. 7527 1984.
Ledere: Merete og Per Møller Henrikoksboel@kfums-soldaterhjem.dk
sen
Leder: Kjeld Nørgaard.
Privat: Birkevej 15, 6840 Oksbøl.
Price:
Tlf. 7527 7508.
KFUMs Soldaterhjem i MOB Price
ST- & STKMP/DANCON/RC (S)
MOB Price, Postboks 860
4760 Vordingborg
price@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Ruth Brik Christensen
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Når sorgen rammer
- når nogen dør i Afghanistan
v. sogne- og flyverpræst Peter Kiel
Nielsen, Sommersted-Oksenvad
– Fighter Wing Skrydstrup
Så skete det igen. Jeg tror det er følelsen herhjemme, når soldater mister livet i Afghanistan. Og alligevel er det,
som om nyheden er flyttet fra forsiden
af avisen til side tre eller fire. Vi vænner os til det. Men det gør man ikke i
Afghanistan. Når alle i lejren bliver
kaldt til flagstangen og telefon og internet er lukket ned, så ved alle godt, at
et eller andet alvorligt er sket.
I sommeren 2009 var jeg for anden
gang udstationeret som feltpræst i Camp
Bastion i den uroprægede Helmandprovins på ISAF hold 7. Den første periode af min udsendelse var forholdsvis
fredelig. Der havde desværre været meget alvorligt sårede, men samtidig var
holdet så langt fremme på turen fra februar til august, at ISAF hold 7 næsten
følte sig helt udødelige. Skulle vi mon
være det første hold, der klarede sig
igennem uden dræbte soldater?
Nej, onsdag d. 17. juni om morgenen kørte nogle af vores folk på en vejsidebombe, der desværre rev tre unge
mænd i døden. Og det kom som et stort
chok for alle. Den udødelighedsfølelse, som mange havde haft, var nu af-
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Mindesmærke i Camp Bastion over mistede soldater.

løst af det modsatte – modløshed og
meningsløshed. Og det er i bund og
grund helt naturligt, at dødsfald kan
være med til at svække kampmoralen –
men også kan virke modsat.
Samtidig var de kæmpende soldater
trætte efter måneders intens, hårdt og
slidsomt arbejde. At gå patrulje i bagende hede med fuld udrustning dagligt og ofte i mange timer kan bedst
sammenlignes med ekstremsport. Hertil kommer det psykiske pres, kamptræthed og hjemve. De danske soldater

yder en formidabel og beundringsværdig indsats.
Men da sorgen kom, var det svært
for rigtig mange, og som feltpræster i
Camp Bastion havde min kollega og
jeg rigtig mange svære samtaler. Vores
opgave var at støtte, samtale og være
sammen med alle de mange sårede.
Og jeg har mange gode minder fra
den svære tid, for jeg oplevede, at soldaterne havde en kolossal omsorg for
hinanden og for sig selv. Ofte fik jeg en
opfordring til at tale med en bestemt
soldat, der havde det svært. Andre gange kunne vi sidde på Kuffen og drikke
kaffe og pludselig var der en, der i alles
påhør sagde: Peter, jeg har brug for en
snak. Heldigvis er mange soldater ikke
flove ved at søge hjælp, når de har
hjælp behov.
Både soldaterhjemmet og feltpræstekorpset har en særlig plads og rolle i
sådan en situation. Og vi indgår - særligt når nøden og sorgen melder sin ankomst - i et frugtbart samarbejde med
både sygeplejersker, psykologer, læger
og ikke mindst lejrens ledelse. Vi arbejder sammen for at hjælpe, når sorgen rammer.

