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Glædelig
opstandelse!
Af sognepræst, medlem af KFUMs
Soldatermissions bestyrelse Henrik
Busk Rasmussen, Hvorup
”Han er ikke her; han er opstået, som
han har sagt. Kom og se stedet, hvor
han lå. Og skynd jer hen og sig til hans
disciple, at han er opstået fra de døde.
Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham”.
Sådan lyder englens påskebudskab
til de to Maria’er, der er kommet ud
den tidlige morgen til Jesu grav.
Det er efterhånden en del år siden,
at der var Melodi Grand Prix i Jerusalem, men nogle vil huske, at det var
dengang Tommy Seebach deltog. Og
det sker da også, at kameraet før selve
sangdysten panorerer hen over de hellige steder, og med kendermine forklarede speakeren. ”Og her har vi så Gravkirken. Det er der, de kristne mener, at
Jesus ligger begravet”.
Det er ikke mere end et par måneder
siden, jeg selv stod i selvsamme gravkirke og så Jesu grav. Og man kan sige
mange ting om den her store kolos af
en kirke, hvor forskellige kristne deler
hus. Jeg kom her til at tænke på en bog,
jeg læste af en svensk forfatter. Forfatteren fortæller om en påskeoplevelse i
Gravkirken i Jerusalem. Han valfartede sammen med tusinder af andre pilgrimme til Gravkirken. Der var kvælende tæt af mennesker, og der var en
spændt og ophidset stemning, især på
det sted, hvor man mente, at Jesu gravplads var. Men med ét slår en sætning
fra påskebudskabet ned i den svenske
forfatter: ”Han er opstået; han er ikke
her”.
Hvorpå han skynder sig ud af kirken
og ud i det klare lys.

Han er ikke her! Det er den tomme
gravs budskab. Der er ingen grav at
dvæle ved for at mindes Jesus. Nej, Jesus er ikke at finde blandt de døde; han
er jo midt iblandt os. Gud oprejste ham
af graven; ja, det er kernen og krumtappen i kristendommen. Derfor kan vi
fejre gudstjeneste. For enhver gudstjeneste forudsætter jo, at Jesus er til stede midt iblandt os med al sin kærligheds rigdom.
I det for længst hedengangne Sovjet, hvor man gjorde en del for at få
bugt med kristendommen og rense det
offentlige rum for al religion, hvor kirker blev lukket eller brugt til andre formål. Her holdt en kommissær for folkeoplysning og undervisning et
foredrag for tusinder af mennesker om
den forældede gudstro.
Der var ingen diskussion efterfølgende. Men en noget kejtet præst fik
lejlighed til at tilbagevise foredraget og
dets argumenter. Men han fik kun to
minutter til at gøre det.
Præsten stirrede lettere rådvild ud
over forsamlingen, men sagde herpå,
som man plejer at gøre ved en russisk
gudstjeneste – påskemorgen:
”Brødre og søstre, Kristus er opstanden!”
Og forsamlingen svarede som generationer havde gjort før dem:
”Ja, han er sandelig opstanden”.
Og i et nu var en ateistisk foredragssal forvandlet til en slags kirke eller
gudstjeneste. Troen på Jesu opstandelse dukkede op som en slags protest.
Så, hermed lyder det: Glædelig opstandelse. Livet og døden i tvekamp,
men livskæmperen Jesus har sejret!

Frederikshavn

Vi er jo lige her
Tekst og foto: Bent Hansen
Langt ude i skoven lå et lille hus.
Aldrig så jeg så dejligt et hus.
- huset i skoven
- kaffe på kanden
- hygge i stuen
Kuffen ligger langt ude i skoven.
Måske har de fleste læsere allerede
gættet, at vi besøger KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn. Løse ledninger
hænger ud fra flere lampesteder. Poul
er ved at sætte hylder op. Søren er fuldt
optaget af at hænge lamper op. Ruth er
i gang med den sidste rengøring af service og redskaber i køkkenet. Overalt
mærker man, at der er travlhed med de
sidste detaljer. Der er nu 5 dage til at
Orlogshjemmet åbner. Det sker den 22.
marts, og når bladet udkommer, er der
kun få dage til den officielle indvielse,
der sker den 21. maj.

Beliggenhed

Det nye orlogshjem ligger kun 200 m
fra Søværnets Sergent- og Grundskole
og 3,5 km fra Flådestationen i Frederikshavn. Huset ligger vitterligt midt i
skoven, tæt på det lokalt meget kendte
sted: Pikkerbakken. Hvilken vidunder-

Hjemmets lederpar Poul og Ruth Nielsen står klar til at modtage orlogsgasterne. I baggrunden ses
Søren Andersen, der har stået for opstarten af hjemmet.

lig oplevelse må det blive med en nyudsprunget bøgeskov ved indvielsen.
Selv om det ikke er naturen, som er
den endelige betingelse for at skabe et
kristent hjem for orlogsgasterne, så må
det erkendes, at i dette tilfælde vil både
natur og udearealer være en vigtig
medspiller i de rammer, der bliver for
at gøre et arbejde, som orlogsgasterne
forhåbentlig vil synes om.

Indretning

Det største rum i huset har vel under

normale forhold plads til 40 – 50 gaster. Desuden er der en stor TV-stue
med plads til 10 – 15 gaster. Fra det
største rum er der udgang til en terrasse. Herfra er der udsigt over den meget
store have. Det er ikke svært at forestille sig lune sommeraftener med grillen
tændt, petanquebane eller blot at kunne
sidde stille og roligt og nyde en kop
kaffe, Ruths hjemmebag og andre kulinariske ting fra hjemmets køkken. Alt i
huset er nyt og det bliver det ikke ved
med at være. Et hjems værdi vokser jo
kun, dersom der slides på det.

Forventninger

Også set udefra har orlogsgasterne i Frederikshavn fået et rigtigt pænt hjem.

Ruth og Poul fortæller om store forventninger fra Sergentskolen. Overalt
har de mødt stor velvillighed. Sergentskolens ledelse har tilbudt at tage eleverne i små hold med over på Orlogshjemmet til en præsentationsdag, hvor
hjemmet tilbyder gratis kaffe og kage.
KFUMs Soldatermission er igen på banen med et godt tilbud til søens folk.
Det må være en speciel oplevelse for
Søren Andersen, som var med til at
lukke Orlogshjemmet på Holmen i
1994. Nu har han været med til bygge
Orlogshjemmet i Frederikshavn op og
åbne det. Ringen er sluttet.
Soldatervennen nr. 2 • 2010
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Camp Bastion

”At forkynde evangeliet,
med øjne, ører, hænder og mund”!
Merete og Per Møller Henriksen skriver fra Camp
Bastion, Helmand Provinsen, Afghanistan.
At drive KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion er en utrolig
meningsfuld opgave! En fantastisk mulighed for at forkynde
evangeliet med øjne, ører, hænder og mund som sognepræst
Heine Holmgaard talte om ved lederdagen lige før vores afrejse.

- med øjne!

Soldaterhjemmet er et centralt omdrejningspunkt for såvel
de, som har deres tjenestested i Camp Bastion, som soldater
fra de øvrige lejre og for besøgende fra Danmark. Vi prioriterer at skabe et hjem. Derfor forsøger vi at ”se” den enkelte,
bl.a. ved at lære deres navne og høre, hvordan det går. Nogle
har i en periode brug for ekstra opmærksomhed, fordi det
ikke lige fungerer derhjemme eller i jobbet. De soldater, som
er blevet såret på legeme eller sjæl, udgør en særlig gruppe.
De går til behandling, men ellers venter de kun på at komme
tilbage til deres enhed. Vi har til stadighed nogle soldater,
der tilbringer det meste af dagen hos os.

- med ører!

Sammenblandet med det at se den enkelte er også, at vi tager
tid til at lytte til ham eller hende. Der er dagligt korte eller

Selv om soldaterne har travlt, bliver der ind imellem tid til et spil Risk.
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længere samtaler, der kan samles i begrebet: Sjælesorg. Vi
har forsøgt at være til rådighed, og har været glade for at
kunne lægge ører til.

- med hænder!

Det praktiske – diakonale arbejde fylder de fleste timer. Vi er
på skift begyndt kl. 6.30 med at brygge kaffe og bage kage.
Så drysser de første ind og skal have deres morgenkaffe.
Nogle kommer hver morgen for at spise morgenmad hos os,
så undgår de stress ved at spise i det store telt, hvor flere tusinde skal have mad tre gange dagligt. Nogle skal på vagt og
have en kande kaffe med, andre ud og køre og skal have forsyninger med. I løbet af dagen kommer de enkeltvis eller i
grupper, og når vi går i seng, er der ofte soldater på soldaterhjemmet. Soldaterhjemmet er åbnet døgnet rundt og soldaterne går ofte ind og laver ekstra kaffe eller køber lidt sodavand. Det er en tillidssag – men vi er ikke blevet skuffet!
For mange soldater flyder dagene ud. Det bryder vi ved at
have faste arrangementer i ugens løb. Hver onsdag er det
lagkagebanko. Lørdag er der kø ved de varme vafler, og højdepunktet er søndag morgen, hvor vi står tidligt op for at
bage boller og servere dansk morgenmad med rugbrød, leverpostej, spegepølse og andet godt. Vi begynder altid med
en morgensalme, og så er der ellers kø ved ta´ selv bordet.
Nogle søndage har mere end 150 spist morgenmad her. Rig-

Camp Bastion

Dansk morgenmad er et stort hit på soldaterhjemmet.

tig mange udtrykker taknemmelighed generelt – men især
over søndagsmorgenmaden.

- med mund!

I Camp Bastion leves en stor del af livet på og omkring
KFUMs terrasse. Det oplever vi i det daglige, og når der
kommer VIP-besøg fra Danmark. Så samles man på KFUM
og hører, hvad Forsvarsminister og Chef. HOK har at sige.
Det var også her vi havde koncert med Shu Bi Dua / Veteranerne. Da var der rigtig mange mennesker!
Der er også en meget benyttet volleyballbane lige op ad
soldaterhjemmet, så der er stor aktivitet, og derfor er det virkelig imponerende, at når klokken bliver 21.00, så afbrydes
det hele, for så er der aftensang. Rigtig mange aftner er halvdelen af gæsterne på terrassen udenlandske soldater og selv
om vi lejlighedsvis synger en sang på engelsk, så er det begrænset, hvad de forstår af andagten og de danske sange/salmer. Der har været overvældende stor opbakning til andagterne og til at bede med på ”Soldatens bøn” og ”Fadervor”
En fantastisk mulighed for at forkynde evangeliet.
Vi havde 300 kors med fra Danmark og har desuden fået
et stort antal kors af de engelske og amerikanske feltpræster.
De er alle blevet delt ud! Vi har haft et glimrende samarbejde med feltpræst Fader Frank. Han har to gange holdt gudstjeneste med altergang her på soldaterhjemmet, tilsammen
med mere end 200 deltagere.
Det har været tre meget spændende måneder som KUFFAR og -MOR. Vi kan ikke komme uden om, at vi er på i
rigtig mange timer, men der er en meget stor hjælpsomhed,
støtte og respekt for, hvad soldaterhjemmet står for og den
særlige ånd, som præger stedet. Det har været dejligt at være
omsluttet af forbøn fra mange venner i Danmark. TAK.
Som generalsekretær er jeg også overbevist om at tiden
her vil blive meget værdifuld i forbindelse med ansættelse af
kommende ledere og i forbindelse med møder og stævner
rundt i landet.

KFUMs
Soldaterhjem
Ledere søges til KFUMs Soldaterhjem i
Afghanistan
Til soldaterhjemmet i MOB Price søges ledere til
udsendelse i 6 måneder fra august 2010 eller februar
2011.
Til soldaterhjemmet i Camp Bastion søges ledere til
udsendelse i 6 måneder fra februar 2011.
Til evt. nyoprettet soldaterhjem i Libanon søges ledere
til udsendelse i 6 måneder evt. fra 2011.
Vi tilbyder et meget meningsfyldt job, hvor opgaven
er at skabe et kristent hjem for de udsendte danske
soldater.
Af person er du/I udadvendt(e) og imødekommende,
servicemindet, god(e) til at lytte, vil bage en masse
kager og servere kaffe i litervis. Der skal daglig være
aftensang og andagt.
Vi forventer en erfaring med kirkeligt arbejde og en
relevant erhvervserfaring. Erfaring fra soldaterhjem
i Danmark vil være at foretrække, men er ikke noget
krav.
Ring til landskontoret for yderligere oplysninger på tlf.
3312 4042.
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97,
7000 Fredericia.
E-mail: info@kfums-soldatermission.dk
Se mere på: www.kfums-soldatermission.dk
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Vordingborg

NYT HJEM
– I GAMMELT HUS
Af Egon Jakobsen, Næstved
Nu er KUFFEN blevet mere hjemlig
og hyggelig, siger Søren, der er overkonstabel på Vordingborg Kaserne og
en flittig bruger af Soldaterhjemmet.
Der er lagt sved og armkræfter – og
godt 3 millioner kroner - i en gennemgribende renovering af KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. Og det er en
glad og stolt økonomichef, der sammen med soldaterhjemsleder Jakob
Øhlenschlæger slår dørene op til en
rundvisning i de ”nye” lyse og venlige
lokaler. Og der er nok at glæde sig
over, for resultaterne er virkelig til at få
øje på.
”Planlægningen begyndte i sommeren 2008, hvor vi havde de første møder med arkitekten,” fortæller økonomichef Steen Kleinstrup Sørensen,
mens vi beundrer den nyrenoverede
festsal. ”Vi diskuterede behov og budget. Og vi fandt meget hurtigt ud af, at
det blev en større omgang.”
Det er hårdt arbejde at skaffe penge

6

Soldatervennen nr. 2 • 2010

til et sådant projekt. Men folkene bag
soldaterhjemmet så det som en opgave
og ikke et problem. Der blev skrevet et
hav af ansøgninger om støtte fra forskellige fonde. Mange gav afslag, men
for nu at nævne de største bidrag, så
dumpede der pludselig 1,9 millioner
kr. ind fra A P Møllers Støttefond.
Augustinusfonden gav 345.000 kr. Og
Soldatermissionen klarede 110.000 kr.
bl.a. ved cykelsponsorløb samt donation fra Ys-men og andre private.
Så var det om at komme i gang. Der
blev hulmursisoleret, sat termoruder i,
varmeinstallationen blev renoveret,
medarbejderværelser blev istandsat,
lederboligen blev skiftet ud, der kom
ny ovn og udsugning i køkkenet. Opholdsstuen fik mere gulvplads, og der
blev langt bedre adgang til det nye,
handy udsalg med bl.a. grillkøkken til
de hurtige retter.
”Det var noget af en omgang,” fortæller Jakob Øhlenschlæger. ”Og det
meste af tiden boede jeg i et af medarbejderværelserne, for min lejlighed på
første sal blev revet ned.”
Den gamle lederbolig havde oprindelig været en række værelser, som engang var lavet om til lejlighed. Men det
gjorde, at rummene blev upraktiske,
små og indeklemte. Og hvad værre var:
Der var ingen isolering mellem tagstenene og lejligheden.

”Men det var besværet værd,” fortsætter Jakob. ”For se nu den nye lejlighed. Store lyse rum, der ligger perfekt i
forhold til hinanden. Det bliver lækkert
at flytte ind her.”
Og han har ret. Soldaterhjemslederen i Vordingborg skal fremover bo i en
lækker penthouselejlighed med integreret køkken, stor stue med hvide
vægge og vinduer, der giver en fantastisk udsigt over de omkringliggende
tage. Det er som at være med i TV’s
”Hammerslag”.
Men det handler selvfølgelig først
og fremmest om soldaterne – husets
brugere. De træder nu ind i et indbydende, lyst og rummeligt soldaterhjem.
”Det er blevet rigtig rart og hyggeligt at være her,” siger Søren. Han er
overkonstabel og har haft sin gang på
soldaterhjemmet de sidste fire år. Så
han ved, hvad han snakker om. ”Og
der er blevet lydisoleret mellem spillelokalet og film-stuen, så vi kan se film
uden at bliver forstyrret af dem, der
spiller Wii inde ved siden af. Det er
rigtig godt.”
Deres udsendte er helt enig. Det nye
soldaterhjem i Vordingborg er værd at
besøge. Så det er lidt ærgerligt, at man
ikke selv er soldat længere.
Velkommen til kombineret jubilæums- og genindvielsesfest d. 28. maj.

Handlingsplan

En organisation
der giver mening
Af tidligere forsvarschef, medlem af
KFUMs Soldatermissions bestyrelse, Hans Jesper Helsø
Enhver organisation har behov for periodisk at spørge sig selv, hvor man er
på vej hen, hvad man vil, hvad man
kan og hvad man så i den sidste ende
gør. Og her er KFUMs Soldatermission ikke anderledes end andre.
Derfor blev der i forbindelse med
Formands- og Kasserermødet i foråret
fordelt en opdateret vision for Soldatermissionen – benævnt Visionspapir
2011-2015. Det er ikke en decideret
handleplan, som man kan bruge som
checkliste, men en forkortet udgave
med de væsentligste – men ikke eneste
– områder, som i den kommende periode vil være pejlemærker og fokusområder for os alle.
Det er ikke et resultat af nogle enkeltes tankevirksomhed, men et produkt af lang tids gennemarbejdning,
startende med en stor konference i Fredericia den 20.-21. marts 2009, hvor

repræsentanter for de forskellige grene
inden for KFUMs Soldatermission deltog for at drøfte fremtiden og dennes
krav til os alle, muligheder og behov.
Fantastisk givende at få talt dette igennem. Efterfølgende blev alle disse input behandlet i såvel en intern koordinationsgruppe som en ekstern
Tænketank. Og senest principielt tiltrådt af Bestyrelsen ultimo 2009 og endelig tiltrådt 8. marts. Og dermed er
retningen givet for os alle i de kommende fem år. Selvfølgelig kan nogle
af forudsætningerne ændres, da vi ikke
bevæger os i et vakuum, men alt andet
lige ved vi nu, hvad vi vil, hvad vi kan
og hvad vi gør (på de givne præmisser).
Læs nu Visionsplan 2011-2015 godt,
for der er rigtig meget godt for os i Soldatermissionen. Og det kræves, at alle
nu tager fra og løfter til gavn og glæde
for vore soldater, flyvere og orlogsfolk
– samt hvor muligt for pårørende. Det
hele menneske har fået en fornyet betydning og rejser krav til os! Kommu-

nikation og formidling om os – både
internt og eksternt – skal bedres. Tilvejebringelse af økonomi skal bredes ud
på flere, men der vil fortsat være et
stort behov for alle de frivillige aktiviteter (genbrug, lodsedler m.m.). Vi skal
kunne være mere end i dag for de hjemvendte soldater, der vil have behov for
hjælp og støtte. Men vi er ikke behandlende. De skal kunne bo hos os i en periode. Der skal øget fokus på efteruddannelser af vore ledere og andre
udvalgte ansatte – for at kunne honorere de krav, der stilles. Den samlede organisation skal vurderes for at se, om
vi kan gøre det på en bedre og mere
tidssvarende måde.
Visionsplan 2011-2015 er ikke et
program. Dette skal nu udarbejdes i
flere detaljer bl.a. til brug som styringsværktøj for bestyrelse og landsledelse.
Velkommen til de nye opgaver – til
kravene i fremtiden – til glæde for vore
medmennesker – for det giver mening!!

HANDLINGSPLAN
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De unges sider

Soldatermissionens Unge på

Meld dig ind i vores gruppe og find en masse nye facebookvenner i SmU.

SmUs fremtid til debat
Under arbejdsdrøftelsen ved generalforsamlingen, blev der taget hul på en
debat om SmUs fremtidige måde at arbejde på. Her præsenteres kort et par af
de pointer der blev fremført. Følgende
pointer er ikke udtryk for bestyrelsens
eller SmUs holdning, men blot et kort
resumé af debatten på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlagde to modeller i
et kort oplæg. I den ene model bevares
SmUs organisation og selvstændighed,
men der rettes ind efter den nye situation. Det vil give en fortsat præcis ungdomsprofil og identitet. Til gengæld
giver det en større sårbarhed og der
skal bruges langt flere kræfter og ressourcer på drift.
I den anden model ophæves SmU

som selvstændig organisation og lægges ind under KFUMs Soldatermission
som et landsungdomsudvalg. Dette vil
give en større sammenhængskraft mellem SmU og Soldatermissionen. Det
vil give flere ressourcer til det som de
unge egentlig gerne vil, nemlig være
tilstede på soldaterhjemmet, og lave
arrangementer for soldater. Til gengæld mistes tilknytningen til DUF
(Dansk Ungdoms Fællesråd) og dermed muligheden for støtte.
Andre argumenter og holdninger
blev fremført, og bestyrelsen takker for
en rigtig god og seriøs debat. Samtidig
opfordres medlemmer og andre interesserede, til at fortsætte og deltage i
debatten på SmUs Facebookgruppe.

Der var heldigvis også tid til andet end debat og
valg ved generalforsamlingen. Her ses Anders
Damgaard, der nyder isen i kaffepausen.


VOLONTØR JesusPå et soldaterhjem får du hele pakken…!
Kost, logi, god volontørløn, ordnede arbejdsforhold, socialt netværk, jævnaldrende
kollegaer, frihed under ansvar, respekt for den enkelte, og meget meget mere.
Til sommer er der ledige volontørstillinger på soldaterhjemmene i Fredericia, Høvelte,
Holstebro, Karup, Oksbøl, Skive, Slagelse, Sønderborg, Varde, Vordingborg og på
Bornholm.
Læs mere på kfums-soldatermission.dk

8

Soldatervennen nr. 2 • 2010

soldat
Soldaten gik i byen, da han mødte en medarbejder fra Soldatermissionen, som sagde:
”Ja kære ven, vi er jo egentlig
begge på mission. Du i den jordiske, og jeg i den himmelske
hær.”
Soldaten svarede:
”Ja, så har du jo frygtelig
langt hjem til kasernen...”

De unges sider

Ny bestyrelse og formand for
Soldatermissionens Unge
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Fredericia, lørdag d. 17. april blev der afholdt valg til bestyrelsen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen til det konstituerende bestyrelsesmøde, hvorefter den nye landsbestyrelse ser således ud: Jakob Damgaard fra Grindsted, valgt til ny landsformand af SmU. Jakob
blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2009
og har derfor et godt kendskab til SmUs situation.
Desuden er Anita Pedersen fra Herning, valgt 2010, blevet
næstformand.
Jan Bastholm fra Århus, valgt 2009, fortsætter som kasserer.
Rasmus Rabjerg fra København, genvalgt 2010, menigt
medlem og fortsætter som SmUs repræsentant i KFUMs
Soldatermissions bestyrelse.
Simon Søvndal, valgt 2010, menigt medlem.
Marie Nepper, valgt som 1. suppleant 2010 og indtræder
øjeblikkeligt i bestyrelsen for et år.
Desuden er Dorthe Lundgaard fra Holstebro, sendt som repræsentant for KFUMs Soldatermission.
Bestyrelsen ønskes tillykke med valget og Guds velsignelse
i arbejdet.

Bestyrelsen: Øverst fra venstre: Dorthe Lundgaard, Marie Nepper, Anita
Pedersen. Nederst vra venstre: Rasmus Rabjerg, Jakob Damgaard, Jan
Bastholm. Ikke til stede: Simon Søvndal.

SmU på Å-festival
SmU skal selvfølgelig igen i år med på Å-festival i
Sdr. Felding fra d. 21. til d. 24 maj. Vi har fået nogle rigtig fede pladser på pladsen og er godt i gang
med planlægningen. Det bliver rigtig fedt i år. Så
følg med på www.soldatermissionensunge.dk og på
SmUs Facebookgruppe.
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Økonomichefens hjørne v/ Steen K. Sørensen

2009 - et spændende år i
KFUMs Soldatermission
Stor aktivitet i 2009 – og et underskud!
Resultatet for 2009 blev et underskud på 370 t.kr. mod et overskud året
før på 397 t.kr.
Det samlede besøgstal på hjemmene
har i 2009 rundet 660.000 mod 608.000
året før. En stigning, der primært skyldes besøgene på hjemmet i Camp Bastion i Afghanistan, men som også har
betydet en lille stigning i omsætningen
på soldaterhjemmene herhjemme.
Antallet af ansatte er steget fra 59 til
70 personer (omregnet til heltidsansatte). Dette skyldes bl.a., at det er lykkedes at besætte tidligere ledige stillinger.
Trods en mindre indtægt fra sponsorcykelløb end forventet er det generelt

10
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lykkedes at indsamle midler til alle
igangværende aktiviteter, ligesom der i
årets løb er rejst meget flotte fondsbidrag til især renovering af soldaterhjemmene i Vordingborg og Kølvrå, samt til
indretning af et nyt orlogshjem ved Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn.
Desuden har mange af landets Y´s
Mens klubber støttet os med penge til
indkøb af den nye sangbog PULS.
I kraft af underskuddet falder egenkapitalen med de samme 370 t.kr. til
20.601 t.kr. Denne kapital er, som det
fremgår af balancen, fuldt ud bundet i
de bygninger, hvor vi driver soldaterhjem.

I 2009 er der – foruden i de allerede
nævnte - investeret i køb og renovering
af genbrugsbutikken i Bække.
Stor TAK skylder vi alle de trofaste
soldatervenner, der igen i 2009 dels har
støttet med forbøn, frivilligt arbejde og
økonomisk støtte, men som også har
forestået kontingentopkrævning, lodseddelsalg og indsamling af årsgaven.

Fremtiden

I 2010 påbegyndes driften af de nye
hjem i henholdsvis Frederikshavn og
MOB Price i Helmand-provinsen i Afghanistan.
Nye aktiviteter betyder nye udgifter,
og derfor håber vi, at soldatervenner og
andre også i fremtiden vil støtte KFUMs
Soldatermissions arbejde blandt vore
soldater. Vi takker for enhver god gave
til arbejdet!
Herunder følger i grafisk form forskellige hovedtal fra KFUMs Soldatermissions Årsrapport 2009.

Trækningsliste

Landslotteriet 2010
Følgende numre er udtrukket af Notarius Publicus:
41.508
65.751

Toyota Aygo
Toyota Aygo

12.781
88.195

Rejsegavekort, kr. 15.000
Rejsegavekort, kr. 15.000

44.809
80.539
96.602
119.420

Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000

79.218
112.844
115.473
121.076

Expert/fladskærm kr. 4.500
Expert/fladskærm kr. 4.500
Expert/fladskærm kr. 4.500
Expert/fladskærm kr. 4.500

15.478
17.713
27.523
92.191
93.659
105.308
119.598
122.770

Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500

40.458
44.724
45.153
53.950
61.042
64.264
75.057
100.614
102.126
123.489

Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
905
009
241
825

Gavekort, Matas
Gavekort, Jysk
Gavekort, Imerco
USB-stik

Sidste frist for afhentning af gevinster
er den 31. maj 2010. Tak, fordi du støttede KFUMs Soldatermissions arbejde
ved lodseddelkøbet.
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Glade
bilvindere
Èn af de to hovedgevinster i KFUMs Soldatermissions
Landslotteri 2010 har fundet sin ejer. En spritny og klimavenlig Toyota Aygo bliver her udleveret til de glade vindere:
Jonna og Knud Verner Tiedemann fra Toftlund. Overrækkelsen fandt sted hos Bil & Co. i Haderslev.
Vinderen af den anden bil i Landslotteriet har i skrivende
stund endnu ikke meldt sig.

KFUMs
Soldaterhjem
3 soldaterhjem søger nye ledere snarest
Sønderborg
Vi søger en leder, som sammen med 1-2 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.
Vordingborg
Vi søger leder/lederpar, som sammen med 2 medarbejdere vil fylde rammerne med aktiviteter, hygge og
omsorg for de ca. 500 værnepligtige ved DANI-LOG.
Flot ny lederbolig på 1. sal.
Almegaard (Rønne)
Grundet sygdom søges snarest ny leder til velfungerende soldaterhjem. Lederen skal sammen med
2 unge volontører skabe gode rammer for soldater
og mange unge, der flittigt besøger hjemmet. God
lederbolig, der kan rumme en lille familie.
Til stillingerne forventer vi ledere, der ud over praktiske
færdigheder i købmandskab og administrative evner,
også er gode til at lytte, kan formidle evangeliet til unge
og har erfaring fra kirkeligt arbejde i KFUM og KFUK /
IM eller lign. folkekirkeligt arbejde.
Ring til landskontoret for yderligere oplysninger på tlf.
3312 4042. KFUMs Soldatermission, Treldevej 97,
7000 Fredericia. E-mail: info@kfums-soldatermission.
dk Se meget mere på: www.kfums-soldatermission.dk
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Flot gave til KFUMs
Soldaterhjem i Borris
Af soldaterhjemslederne Anna Margrethe og Leif
Sørensen
På soldaterhjemmet i Borris har vi hidtil kun haft én gammel
computer. Soldaterne kom undertiden og bad om at få printet et og andet ud. Vi havde ikke andre muligheder for at
hjælpe, end at lade dem låne udstyr på soldaterhjemmets
kontor. Det var heller ikke muligt for soldaterne at koble deres egen computer på hos os.
Vi er derfor meget taknemmelige for, at Tuborgfonden
har skænket 27.630,00 kr. til køb af to computere med bord
og to stole samt printer.
Nu har soldaterne mulighed for at komme på nettet og
bruge e-mails, også når de er på øvelse i Borris.
Det viste sig hurtigt, at behovet var der, straks det var soldaterne bekendt.
Evald Hansen fra Tuborgfonden kom med den store
check. (Billedet).

kort nyt - v/ Steen K. Sørensen

Ikast Genbrugscenter

I Ikast har KFUMs Soldatermission
sammen med Mission Afrika Genbrug
pr. 1. april 2010 købt den ejendom,
hvorfra man i fællesskab driver Ikast
Genbrugscenter.
Der har i en længere periode været
usikkerhed om ejendommens ejerskab,
og på den baggrund har man fundet det
hensigtsmæssigt at købe ejendommen,

der er overtaget til en pris, der betyder
at vi ikke kommer til at sidde dyrere
som ejer, end vi gjorde som lejer.

Sidste nyt fra Price

Medio april er både byggeholdet og
fabberne (containerne, der skal blive til
et soldaterhjem) ankommet til Price, så
hvis alt er gået vel, står der - når du læser dette - et helt nyt KFUM Soldaterhjem i MOB Price.

Ny medarbejderbolig i
Oksbøl er på vej

Udvalget der arbejder med ny medarbejderbolig i Oksbøl har fundet en egnet grund i Oksbøl by, og har medio
april måned udsendt udbudsmateriale
til 4 indbudte entreprenører.
Vi regner med, der står en ny bolig klar
til de unge medarbejdere inden jul.

HOLD DA HELT FERIE

- i KFUMs Soldatermissions campingvogn
Også udlejning til private.
Campingvognen er af mærket Chateau 380T, årg. 1988.
Egenvægt: 650 kg. Totalvægt: 1.000 kg.
Der er soveplads til 2-3 personer eller siddeplads til ca. 6
personer. Vognen indeholder køkken med gasblus og køleskab. Desuden forefindes toilet, fortelt, tæppe og havemøbler til fortelt, markise, gasflaske og –varmeovn, el.
kabel, sidespejle til bil samt alm. køkkenudstyr.
Pris: 100 kr. pr. påbegyndt døgn.
Henvendelse til: Solveig og Leif Hove Nielsen,
KFUMs Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 27, hvorup@kfums-soldaterhjem.dk

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.

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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stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

AULUM-VILDBJERG, kreds 105:
Sinding:
Onsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Sinding
Missionshus.
Soldatervennefest v/ tidl. soldaterhjemsleder Knud Nielsen, Kølvrå.
HERNING, kreds 11:
Hammerum:
Onsdag d. 2. juni kl. 19.30 i missionshuset Silo.
Bodil og Asger Jensen, Klovborg taler
og fortæller om livet som soldaterhjemsledere i Kosovo. Desuden bliver
der lotteri.
SILKEBORG, kreds 34:
Grauballe:
Fredag d. 11. juni kl. 19.30 i Grauballe Missionshus.
Edith og Bent Larsen, Skjern taler og
fortæller om livet som soldaterhjemsledere i Kosovo.
THISTED, kreds 21:
Lørdag d. 5. juni kl. 19.30 på KFUK,
Rosenkrantzgade, Thisted.
Grundlovsmøde v/ tidl. soldaterhjemsledere i Kosovo Bodil og Asger Jensen, Klovborg.
VIBORG, kreds 23:
Thorning:
Torsdag d. 20. maj kl. 19.30 i Thorning Missionshus.
Taler: Landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Thyholm.
Møldrup: Torsdag d. 12. august kl.
19.30 i Møldrup Missionshus.
Taler: Tidl. soldaterhjemsleder Anders
Nielsen, Randers.
AALBORG, kreds 48:
Hvorup:
Onsdag d. 19. maj kl. 19.00 på
KFUMs Soldaterhjem, Høvejen 48.
KUF-olympiade. Kom og se de værnepligtige konkurrere om, hvem der er
bedst i forskellige discipliner.
14
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Onsdag d. 23. juni kl. 17.00 på Soldaterhjemmet.
Sankt Hans-fest. Vi starter med at grille sammen. Kødet kan købes på Soldaterhjemmet til en beskeden pris. Vi giver tilbehøret.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

FREDERICIA, kreds 35:
Mandag d. 7. juni kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Kredsens generalforsamling.
Merete og Per Møller Henriksen fortæller om deres tid som soldaterhjemsledere i Afghanistan.
HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Søndag d. 20. juni.
Kredsens sommerstævne.
Ved gudstjenesterne kl. 9.00 i Løsning
Kirke og kl. 10.30 i Korning Kirke
medvirker tidl. soldaterhjemsledere i
Kosovo, Bodil og Asger Jensen, Klovborg. Ved gudstjenesterne kl. 9.00 i St.
Dalby Kirke og kl. 10.15 i Hedensted
Kirke medvirker landssekretær Bent
Ingemann Jensen, Thyholm.
Ved alle fire gudstjenester optages der
kollekt til KFUMs Soldatermission.
Samme dag kl. 14.30 i Hedensted
Kirkecenter.
Sommerstævnet fortsætter.
Bent Ingemann Jensen taler.
Bodil og Asger Jensen fortæller.
SKJERN, kreds 2:
Videbæk:
Tirsdag d. 1. juni kl. 19.30 i IM-Huset, Videbæk.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig taler og fortæller.

Eftermiddagsog damekredse:

FREDERICIA:
Møderne holdes på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99 og begynder kl.
14.30.

Hvert møde indledes med, at Ester Kofoed fortæller nyt fra soldaterhjemmet.
Kaffebord: Kr. 20,-.
Onsdag d. 26. maj.
Ruth og Else: Piger i ”kongens klæ´r.”
Kaffebrygger m.m. i Kosovo!
Onsdag d. 25. august.
Kaptajn L. R. Sørensen: Udsendt til
Sudan.
Årsgaven til KFUMs Soldatermission
kan afleveres denne dag.
HADERSLEV:
Tirsdag d. 25. maj.
Udflugt.
Afgang fra soldaterhjemmet, Louisevej 2 kl. 14.00.
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. 9. juni kl. 14.00 v/ Magda
Hørup, Rolighedsvej 3 B, Møldrup –
tlf. 86 69 13 82

Din lokale grossist
Sügro Danmark A/S
Hovedkontor
75 63 09 60
Fax
75 63 09 40
Sügro Nord

97 85 11 00

Sügro Syd

73 56 16 66

Sügro Sjælland

43 99 38 10

Sügro Bornholm

56 95 33 85

Besøg vores hjemmeside på
www.sugro.dk

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!

NÆSTE Nummer af soldatervennen
UDKOMMER 16. august 2010

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,
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
KFUMs Orlogshjem
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær
Andersen.
Tlf. 22 36 89 69, frederikshavn@
kfums-soldaterhjem.dk
Slagelse, Charlottedals Allé 1,
Ledere: Ruth og Poul Nielsen.
4200 Slagelse. Tlf. 5852 9024.
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
Haderslev, Louisevej 2,
Ledere: Else og Frank Overby.
6100 Haderslev, tlf. 7452 3276.
Haderslev@kfums-soldaterhjem.dk
Vordingborg, Vestervej 3,
Kontaktpersoner: Anny og Birger
4760 Vordingborg. Tlf. 5537 1598.
West Rønne, Gl. Christiansfeldvej
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
98, 6100 Haderslev tlf. 74526617
Leder: Jakob Øhlenschlæger.
Holstebro, Kasernevej 1,
UDLAND:
7500 Holstebro. Tlf. 9742 1561.
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk Kosovo:
KFUMs Soldaterhjem i Camp Novo
Ledere: Nathalie og Troels MoesSelo
gaard.
KFUM/DANBN/DANCON/KFOR
Feltpost 555 (Breve frankeres efter
Hvorup, Høvejen 48,
9400 Nørresundby. Tlf. 9817 1027. dansk takst).
kosovo@kfums-soldaterhjem.dk
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Tina Vestergaard og Lene
Ledere: Solveig og Leif
Svendsen-Tune.
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.

Afghanistan:
Camp Bastion:
KFUMs Soldatrmission,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Birgith og Frede Søndergaard
Hansen
Price:
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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Mission

i ord og handling
Soldaterhjemslederne Lene Svendsen-Tune og Tina
Vestergaard skriver fra Novo Selo i Kosovo
Siden den 11. januar har vi ledet soldaterhjemmet i Novo Selo. Soldaterhjemmet ligger lige midt i den danske lejr,
og det betyder, at soldaterne kommer
og går hele dagen. Den varme kaffe og
den nybagte kage trækker altid i enhver soldat. De mange besøg giver rig
mulighed for korte og lange samtaler
med soldaterne. Selv mens vi skriver
dette lille stykke, bliver vi afbrudt mange gange af vore kære soldater.

Vi er på mission

Der bliver taget mange emner op på
Soldaterhjemmet, og det er lige fra dagens oplevelser med kammeraterne til
emner om kærlighed, tro og andre af livets store spørgsmål. Vi er på soldatermission her i Kosovo, og det indebærer, at vi har kristentroen med i bagagen, hver gang vi snakker med en
soldat. Vi formidler hver aften budskabet om kærlighed og tilgivelse gennem
vores aftensang. Her tænder vi også lys
for alle vore soldater og de ting, vi ellers i fællesskab har lyst til at tænde
for. Her på Kuffen er der ikke forskel på
kaptajnen eller konstablen. - Her er alle
lige og skabt unikke i Guds billede.

medmennesket er lige så vigtig som
vores aftensang. At se glæden i soldatens øjne, når man siger ja til at hente
hans vasketøj, når han ikke selv kan nå
det, eller sy knappen i hans uniform,
eller se hans glade udtryk ved synet af
fødselsdagskagen, som vennerne har
bestilt, er virkelig med til at bekræfte
os i, hvorfor vi er her.

Guds redskab

Vi oplever igen og igen, at Gud er med
os hernede i Kosovo, idet vi mange
gange har fået tingene til at lykkes vha.
bøn. Vi har bl.a. oplevet Guds hjælp,
når vores hårde hvidevarer er gået i
stykker. Vores vigtige hjælper – opvaskemaskinen – gik i stykker, og den
kunne ikke repareres. Samme aften

Glæden i soldaternes øjne

KFUMs Soldatermission har en vigtig
og altoverskyggende mission. Vi medarbejdere skal skinne med den kærlighed, som Gud skinner på os med. Vi
skal være redskaber i Guds verden.
Uden Gud er der intet KFUMs soldaterhjem. Vi er derfor med på missionen
for at fortælle soldaterne om den Gud,
vi tror på. Vores væremåde over for
16
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Vi følger også med soldaterne ud i felten.

kom en soldat, der havde hørt vores
nød og klage. Han tog os med på en gåtur over i Messen, et sted hvor soldaterne kan nyde alkohol. Her havde han
lige fundet en opvaskemaskine, som
skulle smides ud dagen efter.
Da vores mikroovn stod af, skete
det samme. Samme dag, som den blev
erklæret død, kom en soldat og sagde,
at han havde en, vi kunne købe.
Da vi manglede et ekstra køleskab,
kunne vi få et fra NSE-stuen. Den blev
rengjort men virkede ikke. Straks kom
lejrens elektriker og lavede den. Vi oplever at Gud giver os inspiration til aftensang hver dag, og vi beder dagligt
for soldaterne i lejren. Det er en glæde
og en stor velsignelse at være udsendt
som Guds redskab.

