
Et væld af citronmåner i Price

KFUMs Soldaterhjem – også i Litauen

Aktiv ferie på et soldaterhjem

Velkommen til årsmøde i Hvorup

KFUMs Soldatermission i Danmark
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konsulent@kfums-soldatermission.dk

Soldatermissionens Unge:
Formand: Jakob Damgaard
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Forsidefoto: Soldaterne i MOB Price er glade 
for det lille lysthus, der er sat op i forlængelse af 
soldaterhjemmets terrasse. Læs mere i artiklen 
”Fra citronmånens land” side 3.

Af orlogshjemsleder Poul Nielsen, 
Frederikshavn 

Engang var Jesus med sine disciple 
ude og sejle på Genesaret Sø. Du tæn-
ker måske at en lille sejltur på en sø vel 
ikke kan være så vanskelig. Men ind i 
mellem kommer der på Genesaret Sø 
nogle voldsomme storme, der rejser 
søen, så det bliver ganske forfærdeligt 
at være ude at sejle i de forholdsvis 
små både, disciplene havde dengang.

Det skete denne dag. Skumsprøjt 
stod ind over rælingen og truede med 
at fylde båden, så den til sidst ville syn-
ke. Og Jesus, ja han lå bare og sov fra 
det hele.

Måske har du det ligesådan. Alting 
omkring dig synes at ville vælte dig. 
Hele dit liv synes at skulle gå i stykker. 
Dine venner og familie forstår dig ikke 
– og Gud – ja, han lader slet ikke høre 
fra sig. Du føler dig helt alene – med 
hele verden imod dig.

Disciplene havde det i hvert fald så-
dan. Men de kendte heldigvis Jesus. 
Og han var jo hos dem – selv om han 
sov. Så de vækkede ham og bad ham 
om hjælp: ”Herre, frels os”!

Og er der noget Jesus gerne vil, så er 
det at frelse den, der er i nød. Han længes 
efter at vi kalder på ham.  Han længes 
også efter at du i din nød skal kalde på 
ham, så han kan få lov til at vise dig sin 
almagt – midt i din afmagt. Og du kan ro-

god sejlads
ligt regne med at han er almægtig. Det 
fik disciplene lov til at opleve den dag på 
søen. Da Jesus truede ad storm og sø, 
blev der helt stille. Ikke en lyd. Hvilken 
forandring fra før, hvor det hele stod i et 
– og frygten for at gå under var det eneste 
disciplene tænkte på. Nu var der stille. 
For Jesus havde drevet grunden til fryg-
ten ud. Stormen havde lagt sig.

Tror du Jesus magter at stille stor-
men i dit liv? Tør du bede ham om det? 
Han er lige så nær hos dig, som han var 
ved disciplene den dag på søen. Det er 
blot at bede: ”Herre Jesus, frels mig fra 
alt det, der truer mig i mit liv. Vil du 
komme ind i mit liv og forvandle det, 
så jeg ser på dig i stedet for at stirre 
mig blind på alle de ting, jeg frygter”.

Frygt har ofte noget med straf at 
gøre. Derfor kan bevidstheden om vo-
res synd og skyld over for Gud ofte få 
os til at tro at ”Gud har næsten pligt til 
at straffe os”.

Men sådan er Gud ikke. Gud er kær-
lighed. Og der står i 1. Johs. Brev kap. 
4 v 18, at den fuldendte kærlighed dri-
ver frygten ud. Og den fuldendte kær-
lighed er Jesus. Han viste os sin kær-
lighed ved at dø for os, medens vi 
endnu var syndere – langt borte fra 
ham. Han gjorde det for at give os mu-
lighed for at kunne råbe til ham, når vi 
kommer ud i stormvejr – for at vi midt 
i det liv, som nu er vort, skal have mu-
lighed for at modtage hans frelse.
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PricE

Soldaterhjemsleder Ruth Brik 
Christensen skriver fra Price, 
Afghanistan.

Så kom det endeligt, det nye soldater-
hjem.

Byggeholdet fra Skive ankom og 
hjemmet stod færdigt d. 16. maj.

Hjemmeværnsfolkene fra Midtjyl-
land gav – som tilstedeværende solda-
ter – en hånd med, og på under et par 
timer havde vi flyttet alt KFUMs in-
ventar fra teltet over i det nye hjem. De 
gamle totalt udslidte sofaer flyttede 
ikke med – til stor fortrydelse for nogle 
af soldaterne, der mente de ikke kunne 
sove i andre sofaer. 

Samtidig med at vi åbnede det nye 
soldaterhjem, rejste det amerikanske 
korps, som havde lejr op ad vores lejr. 
De skulle rømme lejren totalt, og jeg 
havde ladet dem vide, at de ikke skulle 
smide noget væk, som kunne bruges, 
så fra dem modtog jeg læssevis af bø-
ger, sæbe, shampoo, småkager, soda-
vand og mange ting, der kan bruges til 
bankospil.

Fra citronmånens land
citronmåner er et hit
Soldaterhjemmet er blevet taget utrolig 
godt imod. Rigtig mange benytter lej-
ligheden til at besøge hjemmet i for-
bindelse med pauser. 

DANCAKE i Give har forud for 
min udsendelse sponsoreret omkring 
1.500 kager – hovedsagelig citronmå-
ner. De er utrolig dejlige at have og 
nemme at sende med køretøjerne ud, 
når soldaterne skal ud i felten. Jeg prø-
ver at få så meget kage som muligt 
sendt ud til soldaterne dér, hvor de lig-
ger. Tilbagemeldingerne er, at citron-
måner er et hit, og at det varmer rigtig 
meget, når de får et par kager til sup-
plement af feltrationerne. 

Citronmånerne er også fantastiske 
som fødselsdagskager, når de sættes 
sammen to og to og pyntes med lys og 
flag. Kagerne var også en stor hjælp, 
da en engelsk soldat blev far, og han 
fejrede den glædelige begivenhed sam-
men med danske samarbejdspartnere.

det lille lysthus
Soldaterhjemmet har en dejlig terrasse, 

hvor der dog ikke er plads nok. Vi har 
derfor også sat borde og bænke op i gru-
set udenfor.

Fra den amerikanske lejr har vi fået 
et hyggeligt lille lysthus, som transpor-
ten har sat op i forlængelse af terras-
sen. Det er nu behørigt forsynet med 
lyskæder og plastikblomster og funge-
rer som et dejligt lille samtalerum, selv 
om det er åbent til alle sider. (Se bla-
dets forsidebillede, red.).

Cheferne fra det store fælleskøkken, 
som laver mad til 700 mand hver dag, 
kommer til formiddagskaffe hver dag 
på soldaterhjemmet og er meget hjælp-
somme med mælk og sukker m.v.

Varmen er ved at være kvælende 
herude. Temperaturen ligger på ca. 45o 
og stiger fortsat. Heldigvis er der god 
aircondition på soldaterhjemmet, så 
temperaturen indendørs kan godt kom-
me ned på 25o. 

En lille hjælp med stor 
virkning
En aften ved 22-tiden kom en befa-
lingsmand og spurgte, om han kunne 
købe en tandbørste. Jeg lovede at gøre 
hvad jeg kunne for at skaffe ham en så-
dan. Derefter syede jeg et ærme på en 
gammel jakke sammen. Deri kom jeg 
tandbørste, deodorant, sæbe, barber-
skum, skraber m.m. Det sammensyede 
ærme med indhold gav jeg med en af 
soldaterne, der lovede at give det til 
den uheldige, der ikke kunne få børstet 
tænder. To dage senere kom befalings-
manden igen ind på soldaterhjemmet. 
Denne gang gav han mig et ordentligt 
knus. Han fortalte, at han – den pågæl-
dende dag - havde haft rigtig en dårlig 
dag, da han var strandet i Price og hav-
de fået stjålet sin toilettaske. Han var 
derfor meget taknemmelig for, at der 
var et soldaterhjem, hvor han kunne få 
hjælp.

Der er en fantastisk god og hjerte-
varm stemning i Price, der i daglig tale 
kaldes MOB Nice (venlig) i stedet for 
det officielle MOB Price. 

Tak for forbøn og alt andet godt.citronmånerne er på plads på lageret



4 Soldatervennen nr. 3 • 2010 

LitAUEn

thomas uden for soldaterhjemmet i rukla

Konceptet ”KFUM-Soldater-
hjem” har slået rod i Litauen

Af Palle Mærsk

Det hele begyndte med at litauiske sol-
dater kom til Viborg, hvor de så og brug-
te soldaterhjemmet. Det skabte et ønske 
om et tilsvarende hjem i Litauen. 

Ønsket gik i opfyldelse i 2001, hvor 
et soldaterhjem åbnede i byen Taurage 
med dansk knowhow og direkte dansk 
involvering. 

I 2003 gjorde Tomas tjeneste ved ar-
tilleriet i Varde. Her blev han aktivt tro-
ende og fik et godt kendskab til solda-
terhjemmet.

Dette kendskab og den medfølgende 
entusiasme til soldaterhjemstanken kom 
i praktisk anvendelse i 2004, da Tomas 
vendte tilbage til Litauen. Det år åbnede 
et nyt soldaterhjem i Rukla i kælderlo-
kaler ved kasernen. Her gjorde Tomas et 
stort frivilligt forkyndelsesarbejde side-
løbende med sit militære arbejde.

I 2008 flyttede det første soldater-
hjem fra Taurage til Rukla. Man havde 
således to soldaterhjem i samme by, 
men på hver sin kaserne. Det skete dog 
samtidig med, at den økonomiske krise 
ramte Litauen meget hårdt. Den økono-
miske krise, en afskaffelse af værne-

Årsmødet 2010 får besøg af en gæstefamilie fra Litauen, idet Tomas og hans kone 
Rima samt parrets to børn gæster Hvorup i dagene 25.- 26. september. Tomas er 
eksponent for, at ideen om et kristent hjem for soldater også har vundet indpas i Li-
tauen. 

pligten og en ung organisation var nogle 
af grundene til, at soldaterhjemmet i 
kælderen måtte lukke i 2009. Det med-
førte en meget turbulent tid og KFUMs 
Soldatermission, samt private personer i 
Danmark gav økonomisk nødhjælp. 
Derved reddede man på mange måder 
organisationen og det blev muligt at 
lønne medarbejderne, der ikke havde 
fået løn i mere end tre måneder.

Tomas bevarede dog viljen og enga-
gementet, og i 2010 opgav han delvis 
sin karriere i militæret for at blive halv-
tidsleder på soldaterhjemmet. Derved 
gik han fra en meget vellønnet og sikker 
stilling til en usikker fremtid på solda-
terhjemmet og dermed også for hans fa-
milie, som han skal forsørge. Tomas´ 
ønske er at bygge et kristent soldater-
hjem i Litauen. Derfor er der brug for 
økonomisk støtte både til at soldater-
hjemsarbejdet kan lykkes og til Tomas 
og til de mange andre, som har det svært 
i Litauen. 

Aulum Kristne Friskole gør 
en forskel
Udfordringen fra soldaterhjemmet i Li-
tauen tog Aulum Kristne Friskole op. I 

foråret 2010 havde skolen et nødhjælps-
projekt, der – foruden soldaterhjemmet 
– også omfattede et børnehjem og et 
kulturcenter i Rukla samt et krisecenter 
i Vievis. Sammen med Aulum Y´s Men 
indsamlede eleverne cykler, børnetøj, 
kørestole og meget andet – herunder 
også penge til transporten. I april i år 
kørte en lastbil fyldt med alle de gode 
indsamlede ting fra Aulum til Litauen. 

Med i lastbilen var også to elever fra 
Aulum Kristne Friskole. I Rukla så de 
med egne øjne, hvordan Tomas, ud fra 
soldaterhjemmet, prøver at gøre en kri-
sten forskel i byen, bl.a. ved at hjælpe 
familier, dele overskydende mad ud og 
andre ting. Fordi hjælpen sker gennem 
soldaterhjemmet, styrker det opbakning 
og goodwill til soldaterhjemmet.

I de kommende sommermåneder ar-
rangerer han desuden børnelejre og an-
dre aktiviteter for børn. Dette sker i 
samarbejde med Caritas, som driver et 
dagbørnehjem i byen, og i samarbejde 
med kulturcentret, som har klubber og 
aktiviteter for børn. Tak for det kæmpe-
store arbejde, Aulum.

Fremtiden
Hvad fremtiden bringer er stadig uvist. 
Det tager lang tid at bygge en stærk fri-
villig organisation op i et land, der har 
været under kommunistisk tankesæt i så 
mange år. Derfor er organisationens 
rødder heller ikke stærke, og der skal 
derfor ikke meget til at bringe arbejdet 
ud af kurs.

Hvis arbejdet med at forkynde det 
kristen budskab i og omkring soldater-
hjemmet i Litauen skal lykkes, er der 
således til stadighed brug for at støtte 
arbejdet fra dansk side både med per-
sonlige og økonomiske ressourcer.
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AKtiV FEriE

KFUMs
Soldatermission

Søger 2 nye medarbejdere:
informations- og landssekretær

Ansættelsesdato: 1. november 2010 eller efter aftale
Arbejdsopgaver: Intern og ekstern kommunikation, koordine-
ring af møder, udarbejdelse af PR materiale, redaktion af 
Soldatervennen m.m.
Vi forestiller os, at du har: En relevant uddannelse og erfaring 
inden for kommunikation, formidling og PR. Et solidt kendskab 
til og netværk i det folkekirkelige landskab. Er visionær og har 
gode organisatoriske evner.

Medarbejder- og soldaterhjemskonsulent
Ansættelsesdato: 1. oktober 2010 eller efter aftale
Arbejdsopgaver: Rekruttering og uddannelse af volontører, 
sparringspartner for soldaterhjemsledere omkring ledelse og 
forretning, konsulent for Soldatermissionens Unge.
Vi forestiller os, at du har: Et solidt kendskab til KFUMs 
Soldatermission f.eks. en baggrund som soldaterhjemsleder. 
En relevant uddannelse og erfaring inden for personaleledelse 
og forretningsdrift. 
Se funktions- og arbejdsbeskrivelse for begge stillinger på 
www.kfums-soldatermission.dk
Arbejdssted: KFUMs Soldatermissions landskontor, Treldevej 
97, 7000 Fredericia.
Løn efter kvalifikationer.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
generalsekretær Per Møller Henriksen tlf. 33 12 40 42 mobil 
22 29 61 89.
Ansøgningsfrist 26. august 2010.  Der afholdes ansættelses-
samtaler den 30. august 2010. 
Ansøgningen mrk. Informations– og landssekretær eller 
medarbejder– og soldaterhjemskonsulent bedes sendt til:
pmh@kfums-soldatermission.dk eller til:
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia

Interview v/ Jens Christian Jensen.

AKtiV FEriE i OKSBØL
Ægtepar brugte sommerferieuge på soldaterhjem

der det samstemmende fra Annalis og Jan. ”Det giver rigtig 
mange gode oplevelser. Det er velegnet for enhver, som en-
ten alene eller sammen med familien har lyst til at bruge en 
uge eller to i et nyttigt arbejde,” slutter Annalis og Jan Høj 
Andersen.

For andet år i træk tilbragte Annalis og Jan Høj Andersen, 
Haderup i juni en sommerferieuge som frivillige hjælpere på 
KFUM Soldaterhjemmet i Oksbøl.

De smurte hundredvis af ostemadder og bryggede span-
devis af kaffe til de sultne soldater, hvoraf der denne uge var 
ekstra mange, omkring 950 i Oksbøl-lejren.

Familien Høj Andersens søn Daniel har tidligere gjort tje-
neste på hjemmet i et år, og parret har derfor et godt kend-
skab til stedet og dets leder Kjeld Nørgaard.

Annalis og Jan ser tilbage på en spændende uge: ”Solda-
terhjemmet er åbent fra 9-23, så vi indgik i hjemmets norma-
le to-holdskift,” fortæller Jan, der til daglig er et aktivt med-
lem af KFUMs Soldatermission.

”Vi lavede også varme retter til de mere sultne,” fortsæt-
ter Jan, som tilføjer, at rengøring af lokalerne før og efter åb-
ningstid også var en del arbejdet.

Parret indlogerede sig i egen campingvogn, som blev op-
sat i tilslutning til soldaterhjemmets medarbejderbolig, så 
der var adgang til køkken- og toiletfaciliteter.  Førstnævnte 
var der ikke meget brug for, da helpension på hjemmet var 
inkluderet i ”lønnen”.

Annalis glæder sig over atmosfæren og arbejdsfællesska-
bet på soldaterhjemmet: ”Jeg er meget imponeret over de 
unge mennesker, der er ansat. De er så positive i alle måder. 
Der hersker en dejlig atmosfære på hjemmet, uden stress og 
jag.”

Var der slet ikke plads til fritid? Annalis smiler: ”Jo da. Vi 
havde taget vores cykler med, og tog nogle solide ture ud i 
det velegnede cykelterræn, selvom vi ikke altid havde lige 
”gode ben” efter en travl dag på soldaterhjemmet.”

Jan: ”Det blev en aktiv ferie med streg under aktiv, da der 
var særligt mange soldater i lejren på det tidspunkt.”

Er det noget I kan anbefale andre? ”Ja, helt sikkert,” ly-
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KOrt nyt - v/ Per Møller Henriksen

Flagdag for udsendte 
danskere
Sidste år blev den 5. september udnævnt 
til officiel flagdag til ære for alle de dan-
skere, der har været udsendt i internatio-
nal tjeneste. KFUMs Soldatermission 
opfordrer også i år alle soldatervenner 
til at markere dagen med at hejse Dan-
nebrog.  

Formands- og 
Kasserermødet d. 8. maj
Til KFUMs Soldatermissions bestyrel-
se blev Svend Erik Jensen, Varde og 
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, Kol-
ding valgt uden afstemning.
Der er i øjeblikket ingen suppleant.
Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Jesper Hornstrup som formand og 
Linna Mosegaard Hansen som næst-
formand.
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen må des-
værre udtræde af Bestyrelsen, da hun – 
som nævnt andet steds – er ansat som 
soldaterhjemsleder i Sønderborg.
Til Kredsarbejdsudvalget (KAU) blev 
Anny West Rønne, Haderslev og Egon 
Jakobsen, Næstved valgt. 
Bo Mejlgaard, Lystrup blev suppleant.
Udvalget konstituerer sig på sit næste 
møde d. 23.08.10.
113 soldatervenner – heraf 83 stemme-
berettigede - deltog i mødet. 43 kredse 
var repræsenteret. 

FAntAStiSK Air SHOW i 
Skrydstrup den 6. juni

af overskuddet. Et udvalg har stået for 
planlægningen, og Anny og Birger Røn-
ne fra Haderslev har ydet en fantastisk 
flot tovholderindsats og et godt koordi-
nationsarbejde. Ca. 250 soldatervenner 
mødte op til en flot solbeskinnet dag 
med utrolig mange besøgende, hvilket 
betød at der var rigtig godt gang i alle 18 
salgssteder. Der blev solgt is, pølser og 
drikkevarer i stride strømme, og da kas-
serne blev talt op, var der en omsætning 
på godt kr. 1,45 mio. Der er naturligvis 
også mange omkostninger, men vi ser 
frem til et pænt resultat til gavn for vo-
res arbejde.
Tak for hjælpen til alle der var med!

indvielse af KFUMs Orlogs-
hjem i Frederikshavn

jubilæumsfest med 100 deltagere, som 
nød de dejlige, nyrenoverede rammer.

tAK til Jakob!
I forbindelse med jubilæet blev der også 
sagt tak og overrakt gaver til Jakob Øh-
lenschlæger for tiden som soldater-
hjemsleder i Vordingborg. Der er sket et 
kæmpe løft på soldaterhjemmet i Ja-
kobs tid. Jakob har lidt under alle ulem-
perne, medens der har været ombyg-
ning, men der er kommet et flot resultat 
ud af det, hvilket nu vil komme de nye 
ledere til glæde. Ud over det normale 
job som soldaterhjemsleder, har Jakob 
haft et rigtig godt samarbejde med Kir-
kens teenklub og IMU. Vi ønsker Guds 
velsignelse over fremtiden.

tak til Leo
Tidligere soldaterhjemsleder Leo Las-
sen, har udført en meget værdifuld ind-
sats i forbindelse med renoveringen. Vi 
er taknemmelige for at Leo vil påtage 
sig lederansvaret indtil de nye ledere 
kan overtage til december. 

Erfarne folk overtager sol-
daterhjemmet fra 1. decem-
ber 2010

KFUMs Soldatermission havde for før-
ste gang fået lov til at stå for alt salg af 
forplejning ved et flystævne i Danmark. 
Ved flere lejligheder har vi haft andele 
af salget, men denne gang fik vi hoved-
ansvaret. Vi allierede os med Svævefly-
veklubben i Skrydstrup, som havde me-
gen erfaring fra tidligere flystævner, og 
klubben skal naturligvis have en andel 

Fredag den 21. maj havde vi en dejlig 
indvielse af KFUMs Orlogshjem i Fre-
derikshavn. Hjemmet dannede en flot 
ramme om festlighederne, som Søvær-
nets Tamburkorps bidrog til med deres 
dejlige musik, (Billedet).  Der var en 
velbesøgt reception om eftermiddagen 
og 90 gæster om aftenen. Tak til alle 
som har støttet projektet. 

Jubilæumsfest og genind-
vielse i Vordingborg fredag 
den 28. maj 2010
Soldaterhjemmet i Vordingborg skulle 

egentlig have fejret 75 års jubilæum i 
efteråret 2009, men da var renoveringen 
godt i gang, og man valgte at slå jubilæ-
et sammen med en fest for de nyrenove-
rede lokaler. 
Den 28. maj blev en rigtig flot og festlig 

Karin og Finn Juhl Nielsen, Hårlev ven-
der tilbage til Vordingborg! De var le-
derpar i Vordingborg fra 1981 til 1990 
hvorefter de flyttede til Varde som sol-
daterhjemsledere de følgende 5 år. Si-
den 1995 har Karin været dagplejemor i 
Hårlev og Finn har arbejdet på Sø-
mandsmissionens landskontor, hvor han 
p.t. er regnskabschef. Finn har også væ-
ret økonomichef i KFUMs Soldatermis-
sion fra 2000- 2002. Vi byder Karin og 
Finn hjerteligt velkommen tilbage.
Der afholdes velkomstreception på 
KFUMs Soldaterhjem. Vestervej 3, Vor-
dingborg den 1. december mellem 14.00 
og 17.00. 

Fortsættes side 11-12
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Af oberst Flemming Larsen
Chef for Trænregimentet og 
Hærens Logistikskole
Garnisonskommandant i Aalborg

Det er med stor glæde, jeg byder vel-
kommen til KFUMs Soldatermissions 

Velkommen til 
AALBOrg KASErnEr

årsmøde 2010 i Aalborg. Aalborg er en 
af landets største garnisoner, hvis ikke 
den største og det er samtidig en meget 
aktiv by med stor støtte til garnisonens 
militære enheder.

Aalborg Kaserner er en af Aalborgs 
største arbejdspladser og huser i dag 
Trænregimentet, Hærens Logistiksko-
le, Hjemmeværnsregion Nordjylland 
samt Hærhjemmeværnsdistrikt Aal-
borg. Til daglig er der op mod 2000 
medarbejdere, når vi er flest. Garniso-
nens andet store etablissement er Fly-
vestation Aalborg med Air Transport 
Wing og Jægerkorpset.

Herudover er Aalborg Garnison 
vært for Forsvarets Materieltjenestes 
Hovedværksteder samt de mange støt-
teelementer, der tilhører de nye funkti-
onelle tjenester.

Aalborg Kaserner indkalder hvert år 
ca. 1000 værnepligtige til hærens ba-
sisuddannelse, gennemfører hærens re-

aktionsstyrkeuddannelse for ca. 300 
soldater og har konstant et meget stort 
antal logistik- og militærpolitisoldater 
udsendt i alle Forsvarets internationale 
missioner.

Soldaterhjemmet har derfor en me-
get stor betydning for Aalborg Kaser-
ner og dens soldater og øvrige ansatte. 
Soldaterhjemmet bruges flittigt af vore 
soldater som et fristed, når der er be-
hov for en lille pause i dagligdagen.

Ligeledes nyder soldaterne, der er 
udsendt i internationale missioner, godt 
af KFUMs soldaterhjem i Camp Basti-
on og Price i Helmand provinsen i Af-
ghanistan samt i Camp Novo Selo i 
Kosovo. Soldaterhjemmene her er na-
turlige samlingspunkter for soldaterne.

Jeg glæder mig over, at KFUMs 
Soldatermission i år har valgt Aalborg 
som værtsby for årsmødet og der skal 
fra min side lyde en stor og varm tak 
for jeres store indsats.

Journalist Frank R. Sørensen, 
Vodskov Avis har besøgt soldater-
hjemmet, der er en vigtig brik i 
afviklingen af årsmødet 2010. 

Tirsdag den 2. november 1965 er en 
dag, jeg aldrig glemmer. Præcis klok-
ken 12.00 smækkede lågen i bag mig 
på Nørre Uttrup Kaserne, Nørresund-
by, og fra det øjeblik var jeg rekrut 
666196 ved Dronningens Livregiment. 

i Hvorup bliver grønne mænd og kvinder 
tiL rigtigE MEnnESKEr

KFUM soldaterhjemmet i Hvorup er en oase, hvor soldaten kan slappe a’ og tænke 
på andet end krig.

En barsk oplevelse for en nyudlært 
ekspedient fra en herretøjsbutik.

Der gik ikke mange timer før al ud-
rustning var udleveret og med en stor 
sæk på skulderen gik vi, under komman-
do, gennem Hvorup Kaserne til KFUM 
Soldaterhjemmet på Høvejen, tæt ved 
hovedvagten i Hvorup for at sende det ci-
vile tøj hjem til privatadressen. 

Det blev det sidste møde med civili-
sationen i cirka 14 dage og det første 

møde med soldaterhjemmet, der de 
næste 14 måneder blev det andet hjem 
for mange af de 120 nye soldater.

Et velfungerende hus
KFUM soldaterhjemmet i Hvorup er 
bygget i 1955 og har i alle årene været 
et eftertragtet samlingssted for de nord-
jyske soldater. Soldaterhjemmet har al-

interviewet fortsættes på side 10
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PrOgrAM
Lørdag den 25. september 2010
Kl. 13.00  Altergangsgudstjeneste i Nr. Uttrup Kirke, Nør-

resundby. Prædikant sognepræst Jesper Horn-
strup, Vammen

Kl. 15.00 Kaffe på KFUMs Soldaterhjem, Hvorup
Kl. 15.30  Møde i Nr. Uttrup Kasernes gymnastiksal. 
  Velkomst ved oberst Flemming Larsen, lokalfor-

mand Esben Nepper og landsformanden, sogne-
præst Jesper Hornstrup. 

 Præsentation.
 Beretning ved landsformanden.
Kl. 17.00 Spisning i Nr. Uttrup Kasernes cafeteria.
Kl. 19.00 Festaften i Nr. Uttrup kasernes gymnastiksal. 
 Indledningskoncert ved Prinsens Musikkorps.

  Velkomst ved borgmester Henning G. Jensen 
samt landsformanden. 

  Festtale ved fhv. formand for folketinget Christi-
an Mejdahl, Løgstør.

 Kaffe og pengeskabende aktivitet.
  Underholdning ”Bar’ mænd” under ledelse af or-

ganist Susanne Holmen.
  ”Mit soldaterhjem” ved soldaterhjemsledere 

Anna Margrethe og Leif Sørensen, Borris.
  Afslutning v/ sognepræst Mogens Jensen, Nr. 

Uttrup.
kl. 22.30  Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem, Hvorup.
  Billetter til festaftenen kan bestilles på KFUMs 

Soldatermissions landskontor tlf. 3312 4042. 
Pris kr. 90,- inkl. kaffe.

Søndag den 26. september 2010
Kl. 09.00   Kort gudstjeneste i Nr. Uttrup Kasernes gymna-

stiksal ved felt- og garnisonspræst Henrik Busk 
Rasmussen.

Kl. 10.00  Foredrag ved tidligere forsvarsminister Søren 
Gade. 

Kl. 12.00  Middag i Nr. Uttrup Kasernes Cafeteria.
Kl. 13.30  Beretninger fra soldaterhjemmene i Frederiks-

havn, Varde og Slagelse.
Kl. 15.00 Afslutning og kaffe.

BØrnEPrOgrAM
Lørdag den 25. september 2010
Kl. 15.30-17.00  Børneprogram i Bygning 22
   Under aftenens festtale vil der være pro-

gram for børn i Bygning 22.
Søndag den 26. september 2010
Kl. 10.00-12.00  Børneprogram i Bygning 22

PrOgrAM FOr SOLdA-
tErMiSSiOnEnS UngE
Fredag den 24. september 2010
Kl. 18.30  Hyggeaften sammen med alle andre på soldater-

hjemmet
Kl. 21.00 Vi fortsætter aftenen i Nr. Sundby Missionshus
  
Lørdag den 25. september 2010
Kl. 08.00 Morgenmad i missionshuset
Kl. 08.45 SMU afholder ekstraordinær generalforsamling
Kl. 09.45 Workshop om muligheder i SMU
Kl. 11.30 Frokost i missionshuset.
 Resten af dagen følger vi årsmødeprogrammet.
Kl. 22.30 Lovsang i missionshuset

Søndag den 26. september 2010
Vi følger årsmødeprogrammet.

VOLONTØR
På et KFUMs Soldaterhjem får du hele pakken…! 
 

• Kost / logi 

• God volontørløn 

• Ordnede forhold 

• Socialt netværk 

• Jævnaldrende  
kollegaer 

• Frihed under     
ansvar 

 
I øjeblikket er der ledige volontørstillinger på soldaterhjemmene i  
Høvelte, Oksbøl, Sønderborg og Vordingborg  
 

Læs mere på kfums-soldaterhjem.dk/job 

Treldevej 97 
7000 Fredericia  
tel 3312 4042 

”Bar’ mænd” under ledelse af organist Susanne Holmen.
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Praktiske oplysninger
(for ikke kredsrepræsentanter)
Tilmelding senest den 4. september 2010 til: KFUMs Solda-
termissions årsmøde, Treldevej 97, 7000 Fredericia. Sammen 
med tilmeldingen bedes årsmødeafgift kr. 400,-, børn 5-12 år 
kr. 200,- (børn 0-4 år gratis) betalt med check eller sendt til 
Sydbank, reg. nr. 8075, konto nr. 0000117840 til KFUMs Sol-
datermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia. Anfør på indbeta-
lingen ”årsmødeafgift”. 
Tilmelding og betaling kan også ske via hjemmesiden: 
www.kfums-soldatermission.dk

Navn/navne: ______________________________________

_________________________________________________ 

Børn navn/navne og alder: ___________________________

_________________________________________________

Adresse: __________________________________________

_________________________________________________

Telefon nr.: _______________________________________

Skal årsmødet anvise overnatning mellem den 25. og 26. sep-
tember, udfyld da nedenstående. Det anførte beløb bedes af-
regnet sammen med årsmødeafgiften.

Hvorup Kaserne:
 Enkeltværelse med bad/toilet, 

 kr. 375 + morgenmad kr. 58,50
 Dobbeltværelse med bad/toilet, 

 kr. 485 + morgenmad kr. 117,00 

 Privat indkvartering 

 Deltager kun lørdag 
 - årsmødeafgift kr. 250,00 (inkl. måltider).

 Deltager kun søndag 
 - årsmødeafgift kr. 150,00 (inkl. måltider).

Spørgsmål, som bedes besvaret, hvis de er aktuelle.
 Ønsker ikke overnatning
 Diabetikere bedes markere her

 Deltager i ungdomsprogrammet i Nr. Sundby Missionshus
 Overnatning i missionshuset i Nr. Sundby 

Nogle dage før årsmødet vil der blive tilsendt mødepro-
gram m.v. samt oplysning om evt. logi.

ÅrSMØdE 25.- 26. SEPtEMBEr i HVOrUP
Klip ud og send til 
KFUMs Soldater-
missions årsmøde, 
Treldevej 97, 7000 
Fredericia.

RECEPTION Lørdag d. 25. September 
inviteres du hermed til reception 
på Ruth Brik Christensens bog 
”Ruth i Krig”.

Vi byder på et let traktement og drikkevarer. 

Der vil desuden være mulighed for at stille Ruth spørgsmål 
og købe et signeret eksemplar af bogen med en personlig hilsen.

Alle er velkomne og medbring gerne en ven, veninde eller kollega.

Vi glæder os til at se dig!
Stor hilsen

Jonas Ankersen    Ruth Brik Christensen    Per Møller Henriksen
Forlaget Turbulenz  Forfatter           KFUMs Soldatermission

SU: Senest d. 19. September til Lukas Laursen på lukas@turbulenz.dk eller tlf. 20 97 97 90

Det sker fra kl. 10.30-12.30 
på KFUMs Soldaterhjem
Adresse: Høvejen 48, Hvorup
9400 Nørresundby

AF RUTH BRIK CHRISTENSEN

Lene Siel underholder med Ruths yndlingssange
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tid været tilknyttet KFUM, til midten 
af 1990’erne som selvstændigt solda-
terhjem, hvor det i dag drives fra 
Landskontoret i Fredericia med Sol-
veig og Leif Hove Nielsen som et po-
pulært lederpar.

Soldaterhjemmet er gennem tiden 
løbende blevet udbygget og fungerer i 
dag som et moderne kristent værested, 
hvor alle kan føle sig hjemme og sidst, 
men ikke mindst, blive set. 

– Når soldaten kommer her, skal det 

ikke bare være en grøn kvinde eller 
mand, men personen bag uniformen vi 
har på besøg, udtaler Solveig og Leif 
Hove Nielsen. 

Stort besøgstal
I dag er de to kaserner slået sammen til 
Aalborg Kaserner med en bemanding 
på cirka 2000 fastansatte og værneplig-
tige soldater, og selv om cirka halvde-
len af kasernens soldater tager hjem 
hver dag, så er der stor søgning til 

KFUM-soldaterhjemmet, der på kasse-
apparatet kan registrere over 60.000 
ekspeditioner pr. år, hovedsageligt fra 
soldater, der har langt hjem.

Soldaten kan slappe af i en oase, hvor 
nyhederne eller en god film ruller hen 
over de tre store fladskærme. Her kan 
soldaten fordrive tiden med mange slags 
spil, købe udstyr, mad og drikke eller slå 
sig ned i en af de dybe lædersofaer og op-
leve lidt hygge med hjemlige aner.

Soldatens ekstra hjem
Det store besøgstal er et godt bevis for, 
at selv om det er et kristent hus, behø-
ver det ikke at være kedeligt. Soldater-
ne kommer for at dyrke det sociale. 
Det er et ekstra hjem, hvor soldaten 
kan få en afslappet, men også en alvor-
lig snak og måske få tudet lidt ud hos 
KFUM-mutter.

Soldaten anno 2010 kan overhove-
det ikke sammenlignes med soldaten 
fra 1965. Dengang var det øvelse, for 
hvis nu det skulle ske igen! Krigen var 
jo fortid. 

I dag er de fleste soldater frivillige 
og kontraktansatte, de uddannes til tje-
neste i det fremmede, krigshærgede 
lande som Afghanistan og Libanon. 
Solveig og Leif kommer til at kende 
disse soldater rigtig godt gennem de 8 
måneder, uddannelsen tager, og når 
den enkelte soldat skal skrive ”Sin sid-
ste vilje” ned på papiret, inden turen 
går til slagmarken, er lederparret en 
god base at hente gode råd hos.

Og når soldaterne, heldigvis langt 
de fleste, kommer hjem fra krigen, be-
søger de igen deres ekstra hjem og 
”læsser af” hos Solveig og Leif for at 
komme tilbage til det normale liv.  

Lokal bestyrelse
KFUM soldaterhjemmet i Hvorup, der 
har åbent 5 dage om ugen, har en lokal 
bestyrelse i kreds 48, den eneste besty-
relse i Danmark på denne måde. Det er 
nemlig de samme personer fra SMU – 
SoldaterMissions Unge og SV – Solda-
tervennekredsen, der sidder i bestyrel-
sen. Det giver en gennemsnitsalder på 
25 år mod 70 år på landsgennemsnit-
tet.   

i Hvorup bliver grønne mænd og kvinder 
tiL rigtigE MEnnESKEr

Fortsat fra side 7

Lederparret Solveig og Leif Hove nielsen

Spændte rekrutter til velkomstfest
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KOrt nyt - v/ Per Møller Henriksen

ny leder på Bornholm stopper hun i Bestyrelsen og KFUMs 
Soldatermission vil gerne sige en stor 
tak for indsatsen dér og byder hjerteligt 
velkommen til jobbet som fuldtids sol-
daterhjemsleder.

tak til Anne Margrete 
roesen
På grund af sygdom har Anne Margre-
the Roesen efter 4 år valgt at stoppe som 
soldaterhjemsleder på Bornholm med 
udgangen af august 2010. Anne Mar-
grethe er gået til opgaven med stor ener-
gi og bl.a. fået udvidet soldaterhjemmet 
med en udestue og udvidet haven bety-
deligt, så der nu er udfoldelsesmulighe-
der for soldaterne, bl.a. er der etableret 
volleyballbane. Vi siger tak for tiden og 
glæder os over, at Anne Margrethe fort-
sat stiller sig til rådighed som frivillig 
taler. Vi ønsker Guds velsignelse over 
fremtiden.

tak til ruth Brik 
christensen
Der skal lyde en stor tak til Ruth for 
endnu et flot pionerarbejde. De første 
måneder foregik i beskedne rammer i et 
velfærdstelt, men Ruth formåede også 
der at skabe et hjem, hvor alle følte sig 
velkomne. Siden medio maj har et ny-
opført soldaterhjem dannet ideelle ram-
mer for et kraftigt stigende besøgstal. 
Fra alle sider udtrykkes der taknemme-
lighed for at der nu også er et soldater-
hjem i Price.

ruth ansat som 
foredragsholder
Ruth er en meget efterspurgt foredrags-
holder og KFUMs Soldatermission har 
besluttet at ansætte Ruth Brik Christen-
sen på ½ tid frem til 1. december ude-
lukkende med det formål at holde fore-
drag. 

Betænk dit soldaterhjem
I Danmark, Kosovo og Afghanistan de-
ler soldaterne oplevelser og tanker fra 
verdens brændpunkter. 
Vores soldaterhjem har plads til såvel 
hygge og hotdogs som det kristne bud-
skab, og der er rum til tro og refleksion
Vi er afhængige af donationer.
Vores soldaterhjem får årligt 650.000 

soldaterbesøg. Det koster 22 millioner at 
drive de 18 soldaterhjem. De 9 millioner 
skal indsamles gennem forskellige akti-
viteter. Støt med bidrag, gavebrev eller 
betænk Soldatermissionen i dit testamen-
te. Med et gavebrev kan du give et fast 
beløb hvert år i mindst 10 år og få fradrag 
for hele beløbet. Engangsbidrag kan ind-
betales på konto 8075 0000117840. Be-
løb over 500 kr. giver skattefradrag. Få 
gratis juridisk rådgivning. Du er velkom-
men til at hente gratis juridisk hjælp og 
vejledning vedrørende gaver og oprettel-
se af testamente. Kontakt Steen Sørensen 
på landskontoret, telefon 33 12 40 42 el-
ler sks@kfums-soldatermission.dk

tak til Ellen og Alex for 5 
ugers leaveafløsning
Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen, 
Odense har afløst Ruth medens hun var 
hjemme på leave i 3 uger. Ellen og Alex 
har tidligere været ledere i Kosovo og 
afløst i Camp Bastion. Tak for en flot 
indsats.

ny leder til Price, 
Afghanistan
Lærer Poul-Erik Brokop, Søndersø på 
Fyn er ansat som afløser for Ruth Brik 
Christensen i Price fra august til novem-
ber 2010. Ægtefællen Kirsten Jakobsen 
er ikke ansat men har fået lov til at rejse 
med.
Kirsten og Poul-Erik har tidligere været 
ledere i Kosovo fra august 2006 til fe-
bruar 2007 og i Irak fra maj til august 
2007, så de har en god portion erfaring. 
Vi ønsker Guds velsignelse over opga-
ven.

TimeOut
Fire dages tilbagetrækning i stilhed.
Tid til eftertanke, bøn og tekstlæsninger. 
Mulighed for samtale/sjælesorg.
9-12. sep 2010
Hellig Kors Kloster ved Lem. 
Pris 1600 kr. 
Tilmelding hos Agape på tlf 8680 6022
email foreningen@agape.dk
eller via hjemmesiden, agape.dk

Som ny soldaterhjemsleder på Born-
holm er ansat Per Weinrich, 50 år, gift 
med Charlotte, som er lægesekretær på 
sygehuset. Per er uddannet bankmand 
og multimediedesigner. De har været 
sømandshjemsbestyrere på Grønland. 
Per har senest drevet selvstændig køb-
mandsforretning. De bor på Bornholm 
og har et godt netværk på øen. De har 
børnene Mads 15 år, Emilie 12 og Ida 9 
år. Mads er på efterskole, pigerne går på 
Petersskolen lige ved siden af soldater-
hjemmet. Per er ansat fra 1. september, 
men kommer i virksomhedspraktik i 
august. Vi byder Per og hans familie 
hjerteligt velkommen i KFUMs Solda-
termission.

Lederskifte Sønderborg
Mette Mejlgaard som de sidste 4 år me-
get dygtigt har ledet soldaterhjemmet i 
Sønderborg skal være soldaterhjemsle-
der i Afghanistan. Derfor overdrog hun 
den 1. juli soldaterhjemmet til pædagog 
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, Kol-
ding. Anne Dorthe har været ung med-
arbejder på soldaterhjemmet i Varde og 
i Randers. Hun har også arbejdet på et 
ECHOS hjem i Bosnien og været solda-
terhjemsleder i Kosovo og Afghanistan. 
Anne Dorthe var med ved starten af Sol-
datermissionens Unge og var deres re-
præsentant i Soldaternes Venners Ho-
vedbestyrelse og senere Kredsarbejds- 
udvalget, hvor hun en periode var 
formand. De seneste år har hun været 
medlem af KFUMs Soldatermissions 
bestyrelse valgt ved Formands- og Kas-
serermødet. Siden maj 2009 som næst-
formand. I forbindelse med ansættelsen 

Fortsat fra side 6
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Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

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.
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Husk at melde 
FLytning
Post Danmarks nye regler for 
forsendelse af blade betyder, at 
ALLE abonnenter, der skifter 
adresse og fortsat ønsker at 
modtage SOLDATERVEN-
NEN, skal melde flytning di-
rekte til KFUMs Soldatermissi-
ons Landskontor, tlf. 33 12 40 
42. info@kfums-soldatermissi-
on.dk
Det er ikke længere muligt at 
”tage bladet med sig” ved at 
melde flytning til Post Dan-
mark.

tak til Birgith og Frede i 
Afghanistan
Birgith og Frede Søndergaard Hansen 
har gjort en rigtig flot indsats som lede-
re i Camp Bastion. Birgiths spændende 
kager er berømte og Fredes varme vaf-
ler har skabt lange køer. Der har været 
rigtig god søgning med tæt på 20.000 
besøgende hver måned. Tak for en rigtig 
flot og travl indsats. Vi ønsker Guds 
fred og alt godt i fremtiden. 

Velkommen til Lene og 
Mette
Det er to 25-årige, men dog meget erfar-
ne piger som overtager soldaterhjem-
met i Camp Bastion. Mette Mejlgaard 
har de sidste 4 år været soldaterhjemsle-
der i Sønderborg og Lene Gregersen, 
som netop har færdiggjort sin pædagog-
uddannelse og er blevet indviet som 
diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus, 
har mere end 3 års erfaring på 3 forskel-
lige soldaterhjem. Vi ønsker dem Guds 
rige velsignelse over tjenesten.

Kommende leaveafløsere
Medens Lene og Mette skal hjem på 
velfortjent leave fra 24. november til 
15. december, afløses de af Else Friis 
Nielsen, Røjleskov og Ruth Nielsen, 
Erritsø. Else og Ruth er svigerinder og 
har tidligere været afløsere i Kosovo. 
Tak for hjælpen.
 

tak til Lene og tina i 
Kosovo
Selv om vi har haft soldaterhjem i Ko-
sovo siden 2001, har det været et pio-
nerarbejde, som Lene Svendsen Tune 
og Tina Vestergaard har udført i forbin-
delse med, at de danske soldater blev 
flyttet til den franske lejr Novo Selo. 
Det er blevet til 7 meget travle måneder 
med en kæmpe stigning i besøget. Tina 
og Lene har bl.a. sagt ja til at lave mor-
genmad til de danske soldater, som ikke 
mente, de kunne leve af hvad det fran-
ske køkken bød på. Vi byder Lene og 
Tina velkommen hjem og ønsker dem 
Guds fred over fremtiden.

nye ledere til novo Selo, 
Kosovo
Også i Kosovo er det erfarne folk, vi 
kan trække på. Bodil og Christian Niel-
sen, Nr. Nissum har sagt ja til endnu en 
udsendelse til Kosovo fra august til no-
vember 2010. Som afløsere for dem har 
vi et andet tidligere lederpar i Kosovo, 
nemlig Bodil og Asger Jensen fra Klov-
borg. Vi byder også dem hjerteligt vel-
kommen tilbage og ønsker Guds velsig-
nelse.

ny genbrugsbutik i Herning
En ny genbrugsbutik til fordel for 
KFUMs Soldatermission er på vej i 
Herning. Butikken ligger på Smallega-
de 13. Har du lyst til at være medarbej-
der? Kontakt venligst landssekretær 
Bent Ingemann Jensen på tlf. 97 87 55 
92.

til kalenderen: 
Lørdag d. 6. november kl. 10.00 til ca. 
15.30 mødes tidligere ledere, kontor-
personale og sekretærer til et hyggeligt 
samvær på KFUMs Soldaterhjem i Ha-
derslev. 
Der kommer program pr. mail, men el-
lers kontakt Anny og Birger Rønne, tlf. 
74 52 66 17 / 20 43 00 32 eller Sigrid og 
Preben Møller 74 53 47 69 / 22 88 45 
02.
Fredag den 3. december kl. 14.00 til 
17.00 afholdes der afskedsreception for 
landssekretær Bent Ingemann Jensen på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Bent Ingemann bliver 
65 år den 1. december og går på pension 
med udgangen af 2010.
Mandag den 3. januar 2011 kl. 14.00 
til 17.00 afholdes der reception i anled-
ning af at bogholder Inger Marie Niel-
sen har været ansat på KFUMs Solda-
termissions landskontor i 40 år.
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KØBENHAVNS
KOMMUNE

AULUM-ViLdBJErg, kreds 105:
Vildbjerg:
Torsdag d. 18. november kl. 19.30 i 
Vildbjerg Missionshus.
Pastor Svend Erik Langdahl, Øster 
Snede taler og fortæller.

LEMVig, kreds 17:
Onsdag den 10. november kl. 19.30 i 
Lemvig Missionshus.
Soldatervennefest.
Tale v. tidl. formand for KFUMs Sol-
datermission sognepræst Kai Bohsen, 
Ikast. Orientering om Soldatermissio-
nen. Limfjordsgruppen medvirker. 

rAndErS, kreds 15:
Hammel:
Torsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i 
Hammel Missionshus.
Soldatervennefest ved tidl. soldater-
hjemsleder i Irak, Inger-Lise Svinth, 
Gjern.

SiLKEBOrg, kreds 34:
Alderslyst:
Onsdag d. 24. november kl. 19.30 i 
Alderslyst Missionshus.
Tidl. soldaterhjemsleder Preben Laur-
sen, Stouby taler og fortæller.

tHiStEd, kreds 21:
Onsdag d. 27. oktober kl. 14.30 i Thi-
sted Missionshus.
Orlogshjemslederne Ruth og/eller Poul 
Nielsen, Frederikshavn taler og fortæl-
ler.
Torsdag d. 28. oktober kl. 19.30 i 
Frøstrup Missionshus.
Soldatervennefest v/ sogne- og felt-
præst Henrik Busk Rasmussen.

tHyHOLM, kreds 8:
Hvidbjerg:
Onsdag d. 20. oktober i Thyholm 
Kirkecenter.
Generalsekretær Per Møller Henriksen 
taler og fortæller om livet som solda-
terhjemsleder i Afghanistan.

ViBOrg, kreds 23:
Fredag d. 17. september kl. 19.30 i 
Sct. Margrethes Gård, Gl. Randers-
vej 4, Overlund.
Tidligere soldaterhjemsledere Anette 
Buhl Værge og Anne Sofie Nielsen 
Bitsch, begge Aarhus fortæller om ti-
den som soldaterhjemsledere i Koso-
vo.

AArS-AALEStrUP, kreds 95
Aars:
Torsdag d. 14. oktober kl. 19.30 i 
Aars Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller.
Hvam:
Onsdag d. 24. november kl. 19.30 i 
sognehuset, Bækgårdsvej 2, Hvam.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

HAdErSLEV, kreds 49:
Fredag d. 8. oktober kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2.
Årsfest. Karen Christiansen, Kolding 
fortæller over emnet: ”Vores tid i Af-
ghanistan 2009/2010.”

HEdEnStEd-LØSning, kreds 78:
Løsning:
Torsdag d. 11. november kl. 19.30 i 
Løsning Missionshus.
Soldaterhjemslederne Pia og /eller Ivan 
Ælmholdt, Varde taler og fortæller nyt 
om arbejdet.
Der afholdes amerikansk lotteri.

KOLding, kreds 1:
Fredag d. 5. november kl. 19.30 i 
missionshuset Tabor, Tøndervej, 
Kolding.
Bodil og Asger Jensen, Klovborg taler 
og fortæller om livet som soldater-
hjemsledere i Kosovo.

SKJErn, kreds 2:
Tirsdag d. 19. oktober kl. 19.30 i IM-
Huset, Skjern.
Bodil og Asger Jensen, Klovborg taler 
og fortæller om livet som soldater-
hjemsledere i Kosovo.
Astrup:
Fredag d. 12. november kl. 19.30 i 
Astrup Forsamlingshus.
Familieaften v/ landssekretær Bent In-
gemann Jensen, Thyholm.

SKrydStrUP, kreds 25:
Fredag d. 29. oktober kl. 19.30 i 
Skrydstrup Forsamlingsgård.
Årsfest.
Ruth Brik Christensen, Fasterholt taler 
og fortæller om livet som soldater-
hjemsleder i Irak og Afghanistan. 

Sdr.OMME-FiLSKOV, kreds 94:
Sdr. Omme:
Torsdag d. 9. september kl. 19.30 i 
Sdr. Omme Missionshus.
Soldatervennestævne og generalfor-
samling.
Tidl. soldaterhjemsledere Else og Leo 
Lassen, Løsning taler og fortæller.

VEJEn-AndSt-BrØrUP, 
kreds 112:
Vejen:
Onsdag d. 1. september kl. 19.30 på 
Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 
Vejen.
Tale v/ tidl. soldaterhjemsledere i Irak 
og Afghanistan Ellen Holst Nielsen og 
Alex Bøge Nielsen. 
Kaffebord og lotteri. Alle bedes med-
bringe en lille pakke.
Lørdag d. 18. september.
Udflugt med bus.
Afgang fra Vejen Menighedshus, 
Skovvej 4, Vejen kl. 8.30.
Program:
Guidet rundtur på Dybbøl Banke.
Frokost på KFUMs Soldaterhjem i 
Sønderborg.
Besøg i Frøslevlejren.
Forventet hjemkomst kl. 17.30.
Pris: Kr. 200,- incl. frokost.
Tilmelding til Jakob Mortensen, 75 36 
82 10 senest d. 1. september.
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Hønsespil, banko til fordel for KFUMs 
Soldatermission.
Kaffebord.

ringStEd, kreds 42:
Torsdag d. 14. oktober kl. 19.30 i 
Ringsted Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.

VOrdingBOrg, kreds 32:
Fredag d. 5. november kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 
Vordingborg.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller. 

EftErmiddags- 
og damEkrEdsE:
BOrnHOLM:
Mandag d. 4. oktober kl. 19.30 på 
Kirkeskolen, Hovedgaden 17, Sno-
gebæk.
”Arbejde og oplevelser i Israel” v/ 
Hanne Mejlvang, Nyker.

FrEdEriciA:
Møderne holdes på KFUMs Soldater-
hjem, Treldevej 99 og begynder kl. 
14.30. Hvert møde indledes med, at 
Ester Kofoed fortæller nyt fra soldater-
hjemmet.
Kaffebord: Kr. 20,-.
Onsdag d. 25. august.
Kaptajn L. R. Sørensen: Udsendt til 
Sudan.
Årsgaven til KFUMs Soldatermission 
kan afleveres denne dag.
Onsdag d. 22. september.
Sangeftermiddag v/ Søren Bruun m.fl.
Onsdag d. 27. oktober.
Referat fra årsmødet og banko.
Onsdag d. 24. november.
Adventsmøde v/ Holger Skovenborg.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.

HAdErSLEV
Møderne holdes på KFUMs Solda-
terhjem, Louisevej 2 og begynder kl. 
14.30.
Tirsdag d. 31. august.
Ingrid Markussen, Haderslev: ”Ud af 
Afrika.”
Tirsdag d. 28. september.

Birgitte og Knud Erik Hansen, Som-
mersted: ”Turen til Hawasa.”
Tirsdag d. 26. oktober.
Georg Møller, Haderslev. (Emne opgi-
ves senere).
Tirsdag d. 30. november.
Christian Grøn, Stepping: ”Adventsti-
den.”

VArdE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på 
soldaterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 
14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 
52 53.

ViBOrg:
Møderne begynder kl. 14.00
Onsdag d. 1. september.
v/ Gudrun Jensen, Toftevænget 11, 
Møldrup. Tlf. 86 69 12 95
Onsdag d. 13. oktober.
v/ Esther Bech, Borgåvej 2, Viborg. 
Tlf. 86 60 33 37.
Onsdag d. 10. november.
v/ Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tap-
drup. Tlf. 86 60 02 05.
Med ægtefæller. Sidste planlægning 
inden adventsmarked. 

 

 
 
 
 
 
 
         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 

VOrBASSE-HEJnSVig, kreds 86:
Søndag d. 14. november 
Ved gudstjenesten i Vesterhede Kirke 
kl. 10.30 medvirker pastor Svend Erik 
Langdahl, Øster Snede. 
Der optages kollekt til KFUMs Solda-
termsission.
Onsdag d. 17. november kl. 19.30 i 
Vorbasse Missionshus.
Soldatervennefest og generalforsam-
ling.
Taler: Kirkemusiker Dorte Lundgaard, 
Holstebro.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

græStEd-MÅrUM, kreds 113:
Mårum: Onsdag d. 15. september kl. 
19.30 i Mårum Sognegård, Mårum 
Skovvej 13.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler. Kaffe og lotteri.
Blistrup
Tirsdag d. 9. november kl. 19.30 i 
Karmel, Udsholtvej 101, Blistrup.
Soldaterhjemsleder Ruth Brik Chri-
stensen, Fasterholt taler.

JydErUP, kreds 31:
Ugerløse:
Fredag d. 15. oktober kl. 19.30 i 
Ugerløse Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.
Holbæk:
Onsdag d. 20. oktober kl. 14.30 på 
Holbæk KFUM, Labæk 29.
Pastor Arne Bechmann, Strøby taler og 
fortæller.

næStVEd-HASLEV, kreds 56:
Næstved: Onsdag d. 13. oktober KL. 
19.30 i Næstved Missionshus, Nain.
Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia taler og fortæller.

OdEnSE, kreds 24:
Fredag d. 29. oktober kl. 19.30 i Mis-
sionshuset Tabor, Reventlowsvej 3, 
Odense.
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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.

HERNING: Smallegade 13, 7400 Herning. Åbningstider: Mandag-fredag 
13.00-17.00. Kontaktpersoner: Inger Lettorp, Nr. Lindvænget 41, Lind, 7400 
Herning. Tlf. 97 16 10 55 / 40 91 49 55 og Ninna Ryom, Knud Rasmussens-
vej 7, 7400 Herning. Tlf. 97 16 40 51.

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: Ejgil Christensen, Vestergårdsvej 18, 1. th., 2400 København 
NV. 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: Per Weinrich.

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

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

Frederikshavn, 
KFUMs Orlogshjem
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 22 36 89 69, frederikshavn@
kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Ruth og Poul Nielsen.

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: Nathalie og Troels Moes-
gaard.

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

Kølvrå, Herningvej 31, 7470 Ka-
rup. 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: Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen.

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
Konstitueret leder: Leo Lassen.

UdLaNd:
Kosovo: 
KFUMs Soldaterhjem i Camp Novo 
Selo
KFUM/DANBN/DANCON/KFOR
Feltpost 555 (Breve frankeres efter 
dansk takst).
kosovo@kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Bodil og Christian Nielsen

Afghanistan: 
Camp Bastion: 
KFUMs Soldatrmission,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Lene Gregersen og Mette 
Mejlgaard

Price: 
KFUMs Soldaterhjem i MOB Price 
ST- & STKMP/DANCON/RC (S)
MOB Price, Postboks 860
4760 Vordingborg
price@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Poul-Erik Brokop

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 
SOLdAtEr-

VEnnEn 
UdKOMMEr 

15. nOVEMBEr 
2010
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En dejlig mail fra 
 USA
En dag fik jeg en dejlig mail fra USA. 

Den var fra en tidligere konstabel-
elev, Jan, som jeg kender fra min tid 
som soldaterhjemsleder i Jonstrup. 

Jan skriver blandt andet: 
Jeg har lige fundet dig på Google, 

så jeg tænkte, at jeg ville skrive en lille 
hilsen. Jeg ved ikke, om du kan huske 
mig, men jeg startede som elektronik-
mekaniker i Jonstruplejren i 1984, men 
har fløjet helikopter i Hærens Flyvetje-
neste og nu i Flyvevåbnet siden 1993. 
Vi har hilst på hinanden sidst i Oksbøl 
for en del år siden. Jeg er nu udstatio-
neret i USA, er Major i Flyvevåbnet og 
arbejder som pilot og instruktør på he-
likopterskolen i Alabama. I min fritid 
er jeg træner for min datters fodbold-
hold, i YMCA Enterprise -  USA`s svar 
på KFUM. 

Jeg kom til at tænke tilbage på alle 
de gode aftener på KFUMs Soldater-

Soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard, Oksbøl fortæller:

hjem i Jonstrup. Jeg ved ikke om du 
kan huske, at jeg spillede musik? Jeg 
kan nævne, at jeg nu spiller på mit 
gamle Hammondorgel to gange om 
ugen i en lille sort gospelkirke, hvor 
jeg også underviser lidt i livets genvor-
digheder for nogle unge knægte, der 
bor på børnehjem. Og så det vigtigste 
…. jeg har endelig fundet ud af, hvad 
det var, du prøvede at forklare den-
gang i 1984 omkring Gud og Jesus! 
Jeg er blevet kristen og frelst for snart 
to år siden og har et super forhold med 
Gud, Jesus og Helligånden.”

Jan fortæller mere og slutter med en 
invitation: 

Skulle du få mulighed for en studie-
tur herover, må du endelig lige give be-
sked. Du er meget velkommen! 

På gensyn! 
Kærlig hilsen, 

Jan Nielsen, Alabama, USA.

Jan træner et fodboldhold

- og spiller orgel i en kirke.

det tidligere KFUM Soldaterhjem i Jonstrup.


