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Forsidefoto: Lene Gregersen serverer fødsels-
dagskage på soldaterhjemmet i Camp Bastion, 
Afghanistan. Læs mere i artiklen ”På vagt i San-
ger 3” side 3.

På sin vandring mødte Jesus ti spedal-
ske

- de blev stående langt fra ham og 
råbte: ”Jesus, Mester, forbarm dig 
over os!” Da han så dem, sagde han: 
”Gå hen og bliv undersøgt af præster-
ne.” Og mens de var på vej derhen, 
blev de rene. (Luk. 17,13c-14)

De blev rene, da de gik i lydighed 
og tro. 

Én af dem vendte tilbage for at sige 
tak for helbredelse – og det var en sa-
maritaner.

Da spurgte Jesus:
”Var der ikke ti, der blev rene? Hvor 

er de ni? Er det kun denne fremmede, 
der er vendt tilbage for at give Gud 
æren?” (Luk. 17,17-18).

Jeg tror ikke, Jesu ord skal forstås 
som en bebrejdelse mod de ni, men jeg 
tror, de skal forstås som medynk: Var 
der kun denne ene, der havde øje for 
den velsignelse, der ligger i at takke? – 
Det var dog trist for de ni.

At sige tak eller være taknemlig er 
ikke en sur pligt, som vi skal gå og 
have dårlig samvittighed over, at vi 
ikke får gjort. I stedet skal vi ærgre os 
over al den velsignelse, vi går glip af, 
når takken forstummer på vore læber.

Vores tak er ikke noget vi kan kom-
me til Gud med og sige: ”Se her er min 
taknemlighed, den må du få, men så 
regner jeg også med, at den må veje 
tungt i min vægtskål.”

Evangeliet til os indeholder bl.a. 
dette, at vi har et sted at komme af med 

tak er troens åndedræt
vores tak. Gud har lovet at være den 
knag, vi må hænge vores taknemlighed 
på. – Og det er værd at sige tak for. 

Taknemlighed er ikke et krav til os. 
Det er et tilbud, en gave, et privilegi-
um, mennesket har frem for dyrene. 
Mennesket kan vise taknemlighed. Det 
kan dyret ikke. Når hunden logrer med 
halen, fordi den har fået et kødfuldt 
ben, er det tegn på velvære - ikke på 
taknemlighed. 

Når troens gave rækkes til et men-
neske, der er spedalsk og har væskende 
sår både på kroppen og på sjælen, da 
må takken vælde frem fra det menne-
ske.

En tak kan kun rettes mod en person 
– ikke mod et begreb eller en genstand. 
Vi er som kristne i den lykkelige situa-
tion, at vi har en personlig Gud at rette 
takken imod. 

Tro og taknemlighed hører sammen 
på den måde, at de begge er Guds gave 
til mennesket. Men de er også så tæt 
forbundne, at hvor taknemligheden 
glemmes, der visner troen. 

Takken er troens åndedræt. 
Indholdet af vor tid – eller mangel 

på samme – benævnes ofte med orde-
ne: ”Åndelig fattigdom.” – Ikke uden 
grund, mener jeg.

En åndelig fattigdom er en tak, man 
ikke kan komme af med – eller har 
glemt at komme af med.

Hvilken fattigdom – over for hvil-
ken rigdom!
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CAmP BAStioN, AfghANiStAN

Af soldaterhjemslederne Lene 
Gregersen og Mette Mejlgaard, 
Camp Bastion, Afghanistan.

Som en af vores mange opgaver herne-
de, kører vi næsten dagligt til det dansk 
bevogtede vagttårn ”Sanger 3” med 
kage og rugbrødsmadder, ugeblade og 
aviser, eller hvad vi ellers finder på. 

Denne dag er Konstabel L. Ander-
sen (29 år), og Overkonstabel af 1. 
grad A. J. Nordstrøm (42 år) på vagt. 
Tårnet er sparsomt indrettet – tre eta-
ger i rå beton, med dårlige trappestiger 
imellem etagerne og en feltseng i mid-
ten. Tårnet er omkring 2 gange 2 meter 
i grundplan, så der er ikke meget plads. 
Fra øverste etage holdes udkig. Var det 
ikke for alt det støv, der er i luften, er 
der en god udsigt ind over lejren og ud 
over ørkenen. For at være øverst i tår-
net skal man være iført hjelm og sik-
kerhedsvest. 

Denne dag falder snakken i tårnet 
blandt andet på, hvordan det er at være 
udsendt, og hvad det betyder at have et 
KFUMs Soldaterhjem i lejren. L. An-
dersen og A. J. Nordstrøm er enige om, 
at det er dejligt at have et fristed, hvor 
det er muligt at slappe af og snakke på 
tværs af enhederne.  De lægger vægt 
på, at det er vigtigt at have et sted, hvor 
det sociale samvær kan plejes, så man 
ikke kommer til at gemme sig væk på 
kontorerne og de øvrige arbejdsområ-

På vagt i ”Sanger 3”
der. Sloganet ”Vi mødes på KFUMs 
Soldaterhjem” er stadig højaktuelt her-
nede, for den centrale placering i lejren 
og atmosfæren gør, at det er på KFUM 
man mødes. 

Der kommer dagligt mange englæn-
dere og amerikanere på soldaterhjem-
met, og da de ikke selv har et tilsvaren-
de sted, har de naturligvis heller ikke et 
navn for det. Derfor bliver det i daglig 
tale til ”Coffee shop” (café), selvom vi 
gør meget ud af at forklare dem, at det-
te ikke er en butik, men et hjem. Da-
gens vagter i ”Sanger 3” lægger også 
vægt på den hyggelige stemning, de 
finder på ”kuffen”. A. J. Nordstrøm ny-
der at komme om morgenen og få sin 
morgenkaffe, også selvom han nogle 
dage selv skal gå i køkkenet og 
sætte den over. Det er med til at 
gøre det lidt hjemligt. Mulighe-
den for at hjælpe til er med til at 
give medejerskab og fælles-
skabsfølelse, og det giver L. An-
dersen og A. J. Nordstrøm ud-
tryk for, at de godt kan lide. 
Som A. J. Nordstrøm siger, så er 
det lidt ligesom at komme hjem 
til en familiefest. 

Selv om vi ofte føler, vi har 
rigeligt at lave, fremhæver L. 
Andersen, at det er en fordel ved 
soldaterhjemmet hernede, at vi 
har god tid til at snakke og hyg-
ge med soldaterne. Det skyldes 

nok til dels, at det er nemt at integrere 
soldaterne i de daglige arbejdsopgaver. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Soldaterhjemmet bliver drevet ud fra et 
kristent grundlag og menneskesyn, og 
det er A. J. Nordstrøm og L. Andersen 
også bevidste om. De mener, at blandt 
andet aftensangen også er medvirken-
de til, at det ikke føles som en butik el-
ler café, og de kan godt lide, at der er 
tid til ro og eftertanke.

Mens vi har snakket er solen næsten 
gået ned, og det er tid til at komme til-
bage til soldaterhjemmet og lave lidt 
mere kaffe til de trængende. A. J. Nord-
strøm og L. Andersen fortsætter deres 
vagt med at spejde ud i den golde ør-
ken. 
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ÅrSmøDet i hvorUP 25.-26. SePtemBer

Af Egon Jakobsen, Næstved.

- Midt i en finansiel krise er det dejligt 
at konstatere, at den økonomiske støtte 
til KFUMs Soldatermission ikke er fal-
det, men snarere tværtimod, sagde 
landsformanden, sognepræst Jesper 
Hornstrup til de omkring 350 deltagere 
ved årsmødet på Nr. Uttrup Kaserne 
ved Aalborg. - Der findes organisatio-
ner, der er så gamle, at de har overlevet 
sig selv. De giver ikke længere me-
ning. Men det gælder ikke for os. Vi 
hører dagligt, at vi giver mening. At vi 
giver mulighed for rekreation og hjem-
ligt fællesskab for vore soldater, enten 
de er herhjemme eller er på mission i 

Der går kage i det
Hjemmebagt kage er en væsentlig ingrediens i soldaterhjemmenes hverdag. For der 
er intet, der kan skabe hjemlig hygge for soldaterne som et stykke nybagt kage. Men 
vi lever ikke af brød alene.

verdens brændpunkter. Med billedet af 
en plade nybagte småkager på stor-
skærmen rettede landsformanden en 
stor tak til soldaterhjemsledere og 
medarbejdere for den fantastiske ind-
sats, de yder.

- Jeres indsats er guld værd, sagde 
Jesper Hornstrup. - Og ligesom varmen 
har stor betydning, når man bager en 
kage, sådan er den indre varme kvalite-
ten i jeres arbejde. For ingen mennesker 
kan undvære varmen indeni. Og den 
varme kommer fra vores Far i Himlen.

Slipsene blev beskåret – 
ikke feststemningen
Prinsens Musikkorps indledte festafte-

nen med at blæse os en lang march. Og 
det kom lidt bag på musikerne, at pub-
likum ønskede et ekstranummer. Det 
havde de ikke forberedt. Men på ståen-
de fod besluttede dirigenten, at HM 
Dronning Margrethe II’s Parademarch 
var en værdig optakt til festtalen, som 
blev leveret af den fhv. formand for 
Folketinget.

- Soldatermissionen gør et stort ar-
bejde blandt vore udsendte soldater. 
Og det skal I have tak for, sagde Chri-
stian Mejdahl blandt andet. - Ting for-
andres, og tiderne skifter. Den 11. sep-
tember 2001 blev på mange måder 
skelsættende. Men der er ikke mindre 
brug for soldaterhjemmene. Tværti-

Christian mejdahl holdt en tankevækkende tale.

Prinsens musikkorps indledte festaftenen med dejlig musik.

mod er der større behov i en situation 
som nu. I dette virvar må det kristne 
budskab ikke mangle.

Underholdningen var et kapitel for 
sig. Det er ”bar’ mænd”, stod der i pro-
grammet. Men der må være gået kage i 
det, for dels var de fuldt påklædt i smo-
king, og dels var dirigenten en pige.

Programmet var der imidlertid ikke 
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"Den gamle gartner" gik grassat med saksen.

feststemningen var i top.

Søren gade fortalte om sit liv i politik.

noget i vejen med. Heller ikke stem-
merne og stemningen. De leverede en 
flok herlige, glade og velkendte salmer 
og sange. Der var både varme og char-
me – det kan man jo ikke gøre for, ka’ 
man vel? Ligesom man heller ikke kan 
gøre for, at en beskæresaks pludselig 
går amok til tonerne af ”Den gamle 
gartner”.

Den stakkels sørgmodige gartner 
prøvede ihærdigt at følge med den løb-
ske saks. Det føg om ørerne med af-
klippede blomster og blade. Og da 
blomsterne var kaput, gik det ud over 
sangernes slips. Selv ”generalen”, Per 

Møller Henriksen, sad tilbage med et 
kraftigt beskåret slips. – Men heldigvis 
havde han et reserveslips med.

Af en forhenværende mini-
sters dagbog
Den tidligere forsvarsminister Søren 
Gade kom lige forbi søndag formiddag 
med et forrygende foredrag, hvor anek-
doter og vitser kom som skudt ud af en 
maskinpistol. Og hvor latteren ind 
imellem rungede, så selv højttalerne 
blev overdøvet.

Uden manuskript fortalte Søren 
Gade i to timer om sit liv og sit virke, 
lige fra han begyndte i folkeskolen, og 
til han forlod Folketinget og posten 
som forsvarsminister. Og forventeligt 
nok handlede en stor del af foredraget 
om de udsendte soldaters vilkår.

- Det er ikke en opbakning til krigen 
at bakke vore soldater op, sagde Søren 
Gade. - Det er at vise respekt for den 
opgave, som soldaten – den enkelte 
person – løser. De arbejder under eks-
treme forhold, som vi dårligt formår at 
sætte os ind i. Derfor har de også brug 
for den opbakning, som det rigtige og 
tidssvarende materiel kan give. For de-
res indsats betyder en kolossal forskel 
for civilbefolkningen i Afghanistan og 
Irak.

Som forsvarsminister følte Søren 

Gade sig dybt ansvarlig for og engage-
ret i de udsendte soldaters menneskeli-
ge og professionelle vilkår. Og han 
gjorde meget for at besøge alle de dan-
ske lejre i brændpunkterne. Men des-
værre gik der kage i det, da en bog blev 
oversat til et uforståeligt arabisk. Søren 
Gade forlod det politiske arbejde og 
koncentrerer sig nu om sit privatliv.

Det var et årsmøde med et spænden-
de, inspirerende og afvekslende pro-
gram. Og deltagerne kunne tage hjem 
en god del klogere på soldaterhjemme-
nes store betydning for vore soldater. 
Men før afrejsen bød soldaterhjemmet 
på kaffe og kage.
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KommeNtAr

BogANmelDelSe

Af tidligere forsvarschef, general og 
medlem af KFUMs Soldatermissi-
ons bestyrelse, Hans Jesper Helsø.

Folketingets formand udtrykte på den 
nationale flagdag 5. september Dan-
marks taknemlighed for vore soldaters, 
søfolks, flyveres, hjemmeværnsfolks, 
lægers og sygeplejerskers hårde arbejde 
i de mange internationale missioner, 
hvor danske mænd og kvinder er indsat 
– og tilføjede, at ”Danmark ærer den 
indsats I har gjort”. Nu er der en officiel 
flagdag, hjemkomstparader gennem by-
erne, kontaktofficerer ved alle regimen-

Bent Ingemann Jensen anmelder 
Ruth Brik Christensen: RUTH I 
KRIG.

Det er altid berigende og lærerigt at få 
lov til at følges med et menneske gen-
nem en bog. Især når personen åbner 
nye horisonter hos læseren, så denne 

ruth havde travlt med at signere sin bog ved re-
ceptionen på Soldaterhjemmet i hvorup d. 25. 
september.

veteranhjem
ter og myndigheder med udsendt perso-
nel til hjælp og støtte for pårørende og 
hjemkomne soldater, styrkelse af psy-
kologhjælpen og ganske stor fokus på 
hjælp og genoptræning af de menne-
sker, der kommer hjem med varige ska-
der eller sår på sjælen – og som kræver 
hjælp og støtte. Et stort uegennyttigt ar-
bejde udøves af frivillige i mange støt-
teforeninger, pårørende-netværk, lige-
som store donationer er givet til 
Soldaterlegatet til fordeling til hjælp for 
de hjemkomne og deres pårørende, der 
måtte have særlige behov. 

Og som det sidste skud på stammen 

har de første to veteranhjem set dagens 
lys – i København og Fredericia. Det er 
steder, hvor de tidligere udsendte kan 
komme og have et nødvendigt samvær, 
møde ligesindede og om nødvendigt få 
hjælp og vejledning til at komme vide-
re i livet. Hjemmene er blevet etableret 
med støtte af fonde og et driftstilskud 
fra Forsvaret – og vil fremstå som end-
nu et godt tilbud til vore mænd og 
kvinder i uniform. Og heldigvis er vi 
mange, der på frivillig basis arbejder 
for at sætte handling på vores taknem-
lighed og medmenneskelighed. Alt det 
bedste for veteranhjemmene.

Sjælesorg i en krigszone
får et sammenligningsgrundlag, der 
sætter hans/hendes eget liv i perspek-
tiv. 

En sådan berigende vandring kom-
mer man ud på, når man læser Ruth 
Brik Christensens bog: RUTH I KRIG. 

Den er sjælesorg i praksis. Den gi-
ver ikke en facitliste eller en opskrift 
på ydelse af sjælesorg, men den fører 
læseren ind i nogle situationer, hvor 
man tænker: Her er virkelig brug for et 
menneske med et varmt hjerte og to 
store ører.

Begge dele har Ruth – og dertil gå-
påmod og et par praktiske hænder. 

En 35-årig soldat var kørt på en vej-
sidebombe og havde fået alle tænder 
smadret, benene slået blå og fået sår 
langs hele den ene side af kroppen. 
Hvad siger man til - og hvordan hjæl-
per man – ham, når han kommer over 
på soldaterhjemmet og siger: ”Jeg rin-
gede hjem til min kone, da jeg var 
kommet nogenlunde til mig selv, men 
hun grinede bare.”

Ruths kommentar til den episode ly-

der: ”Det var altid lige frustrerende, at 
jeg ikke kunne give soldaterne det, de 
gerne ville have. … Jeg kunne bare lyt-
te, være der og forsøge at sætte et lille 
plaster på såret.”

Bogen er let at læse, både p.g.a. ord-
valget og typografien. Dertil kommer 
et utal af meget flotte og sigende bille-
der.

Er du i tvivl om berettigelsen af et 
soldaterhjem i en krigszone, så læs 
Ruths beretning fra Irak og Afghani-
stan. 

Tak Ruth – og tak alle vore øvrige 
soldaterhjemsledere i ind- og udland.

Ruth Brik Christensen:
RUTH I KRIG
Reservemor for de danske soldater.
Forlaget Turbulenz
287 sider.
Vejledende udsalgspris: Kr. 299,95
Køb den på KFUMs Soldaterhjem, 
på KFUMs Soldatermissions Lands-
kontor eller hos sekretærerne 
for kr. 229,95.
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lANDSlotteriet 2010 – og 2011

Egon Rod kikkede en ekstra gang, da han opdagede, at han i 
hånden holdt den lodseddel, hvorpå der var vundet den ene 
af de to biler – TOYOTA  AYGO - der var hovedgevinsterne 
i KFUMs Soldatermissions landslotteri 2010. 

Egon køber hvert år lodsedler af en lokal sælger i Voel, 
men gevinsten faldt på en seddel, han havde fået tilsendt fra 
soldaterhjemmet i Kølvrå. Hvert år, siden han var soldat på 
flyvestationen i 1953-54, har han fået tilsendt lodsedler fra 
hjemmet i Kølvrå, og i år gav det altså bonus.

Egon har været aktiv i KFUMs Soldatermission i mange 
år, dels som kredsformand i kreds 34, Silkeborg og dels som 
lodseddelsælger og kontingentopkræver.

Kærligheden til arbejdet blev grundlagt gennem soldater-
tiden i Kølvrå. ”Jeg ville nødig have undværet soldaterhjem-
met dengang,” siger han. ”Det var et dejligt fristed. Man 
kunne blot lige gå over vejen, så var man uden for det mili-
tære system. Dengang var Erik Bærenholdt leder på solda-
terhjemmet. Ham var vi soldater meget glade for. Han var al-
tid en frisk mand at komme over til. Det var også dejligt at 
være med, når han holdt bibeltimer for os.”

Egon Rod har ikke glemt sit ”gamle soldaterhjem.” Når 
han kommer forbi, går han af og til ind og køber sin kaffe, 
mens han mindes gamle dage, selv om meget er forandret si-
den da.

lodsedlens 2. hovedgevinst blev 

vUNDet i voel
På spørgsmålet om Soldatermissionens fremtid under-

streger han, at den stadig har en opgave - ”ikke mindst blandt 
vore udsendte soldater,” tilføjer han. For Egon er KFUMs 
Soldatermissions vigtigste opgave stadig forkyndelsen – 
uden at glemme friheden. ”En soldat kan godt både læse avi-
sen og få noget ud af en andagt,” slutter han.

www.kfums-soldatermission.dk

STØT
KFUMs 
SOLDATERHJEM 

Hovedgevinst
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KFUMs Orlogshjem 
i Frederikshavn

Køb KFUMs 
Soldatermissions 

lodseddel

FREDERIKSHAVN

ALMEGA ARD

BORRIS

FREDERICIA

HADERSLEV

HOLSTEBRO

HVORUP

HØVELTE

KØLVRÅ

OKSBØL

SKIVE

SL AGELSE

SØNDERBORG

MOB PRICE

VORDINGBORG

KOSOVO

CAMP BASTION

VARDE

Nu er det tid at planlægge lodseddelsalget i januar og 
februar 2011. Særligt omkring salg i indkøbscentre 
og på gågader kræves der, at vi indgår aftalerne nu. 
Det er vores erfaring, at det er godt at komme tidligt 
i gang. Igen i år har vi to mindre biler på lodsedlen og 
Toyota opstiller gerne bilen i forbindelse med lodsed-
delsalg. Kontakt landskontoret eller informations- og 
landssekretær Bjarke Friis, hvis I har brug for hjælp.

lodsedlen 2011

egon rod fik udleveret nøglerne til sin nye toYotA hos viaBiler i Silke-
borg.
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SolDAtermiSSioNeNS UNge

Af Jan Bastholm.

I forbindelse med årsmødet havde den lokale SMU afdeling 
lånt missionshuset i Nørresundby, så de unge havde et sted 
at være sammen. Fredag aften var vi sammen med lederne 
og hyggede os sammen med dem på Soldaterhjemmet. Lør-
dag formiddag havde vi så vores eget program. Her blev der 
tid til en debat om SMU’s fremtid og hvilke arbejdsopgaver, 
vi skal arbejde med. Siden foråret har et udvalg arbejdet med 
hvordan SMU skal organiseres i fremtiden, og her blev pla-
nerne så fremlagt og debatteret heftigt.

Soldatermissionens Unge 
til årsmøde i hvorup

Ny struktur på vej
Soldatermissionens Unge fik sidste efterår afslag på vores 
ansøgning om driftstilskud fra DUF (Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd). Det tilskud har i flere år udgjort hoveddelen af vores 
økonomi, og vi har derfor været nødt til at genoverveje, 
hvordan vores arbejde bliver gjort bedst muligt. Det omtalte 
udvalg har udarbejdet flere modeller for hvordan arbejdet 
kan formes i fremtiden, og det anbefaler en model, hvor 
SMU ophører med at eksistere som en selvstændig forening 
med egen økonomi. I stedet skal der oprettes et ungdomsud-
valg, som arbejder videre med de opgaver, SMU har i dag, 
og for de unges synlighed i KFUMs Soldatermission. Rap-
porten om SMU’s fremtid kan læses på www.soldatermissi-
onensunge.dk.

ekstraordinær generalforsamling
For at kunne gennemføre disse ændringer er der blevet ind-
kaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som finder sted 
på Diakonhøjskolen i Århus den 19/11 kl. 18.30. Der skal 
stemmes om, hvorvidt vi vil arbejde videre med den model, 
der er beskrevet som hovedmodellen i rapporten eller bibe-
holde SMU som en selvstændig forening.
 
DAgSorDeN
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Behandling af indkomne forslag.
3.  Orientering om baggrund og forudsætning for afstemnin-

gen.
4.  Afstemning om hvorvidt vi skal arbejde videre med den 

fremlagte model. 
5. Eventuelt.

humøret var højt blandt de unge på årsmødet

- et kik i soldaterhjemmets gæstebog:

Kære Kuff
Jeg vil gerne sige tak for den hygge I har for-
mået at skabe, det er altid dejligt at have et 
sted at komme, med rare mennesker og om-
sorg i hverdagen. Mange tak for denne gang. 

Hej muntre piger
Der er få ting i livet man kan regne 100% 
med. Men at blive mødt med et smil, kan man 
regne med her. Hold jer glade og smilende, 
og fortsæt den gode madlavning. 
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VOLONTØRER 

SØGES
Dejlige Nordsjælland 

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte søger volontør til snarlig tiltrædelse 

Blæsende Vestjylland 

KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl  søger volontør til snarlig tiltrædelse 

Læs mere på  
soldaterhjem.dk/job 

Hør nærmere på  
Tel +45 214 50 513 

KFUMs
Soldatermission

ledere søges til KfUms 
Soldaterhjem i Afghanistan
Til soldaterhjemmet i MOB Price søges ledere til udsendelse 
i 6 måneder fra august 2011.

Til soldaterhjemmet i Camp Bastion søges ledere til 
udsendelse i 6 måneder fra februar og august 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 solid erfaring med kirkeligt arbejde og 
en relevant erhvervserfaring. Erfaring fra soldaterhjem i 
Danmark vil være at foretrække, men er ikke noget krav.

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

Betænk dit soldaterhjem
I Danmark, Kosovo og Afghanistan deler soldaterne 
oplevelser og tanker fra verdens brændpunkter. Vores 
soldaterhjem har plads til såvel hygge og hotdogs som 
det kristne budskab, 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 aktiviteter.

Støt med bidrag, gavebrev eller betænk 
Soldatermissionen i dit testamente
Med et gavebrev kan du give et fast beløb hvert år i 
mindst 10 år og få fradrag for hele beløbet. Engangs bidrag 
kan indbetales på konto 8075 0000117840. Beløb over 
500 kr. giver skattefradrag.

Få gratis juridisk rådgivning
Du er velkommen til at hente gratis juridisk hjælp og 
vejledning vedrørende gaver og oprettelse af testamente. 
Kontakt Steen Sørensen på landskontoret, 
telefon 33 12 40 42 eller sks@kfums-soldatermission.dk

Læs mere på 
kfums-soldatermission.dk

”Det er en stor og vigtig  ind
-

sats, som soldaterhjemmene 
udfører. Jeg er ikke i tvivl 
om, at det betyder meget for 
soldaterne. Det giver dem en 
mulighed for at mødes uden 
for kasernen, og i missions

-

områderne får de mulighed 
for at tage en pause fra en 
ofte barsk hverdag”.

Søren Gade, 
fhv. forsvarsminister

BETÆNK  DIT
SOLDATERHJEM
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øKoNomiChefeNS hjørNe

Af økonomichef Steen K. 
Sørensen.

flotte indtægter
Vi har i den forløbne del af året oplevet 
et støt stigende besøgstal på vore hjem 
i såvel Kosovo som Afghanistan. Dette 
har også betydet større indtægter, som 
luner i et stramt budget, der udviser et 
forventet underskud på 430.000 kr.

Takket være ca. 250 flittige solda-
tervenners indsats ved Air Show 2010 i 
Skrydstrup den 6. juni, har vi nu en 
målsætning om at komme ud af året 
uden underskud. Et overskud på 
446.250 kr. på denne dag har foreløbig 
”lukket hullet” i budgettet.

Som følge af omlægninger og mid-
lertidige besparelser i Forsvaret, er der 
her i efteråret væsentligt færre HRU´ere 
(Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse), 
der besøger soldaterhjemmene, og fra 
forårsholdet 2011 er der varslet en mid-
lertidig reduktion i antallet af værne-
pligtige. 

I lyset af at 40 % af vort budget 
dækkes af indtægter fra salg på solda-
terhjemmene, ser vi med en vis uro 
frem til, hvor stor negativ økonomisk 
betydning disse nedskæringer får – 
både i 2010 og i 2011. 

Forsvarets tilskud
20%

Indtjening 
40%

Lodsedler, bidrag, sponsorater m.m.
40%

økonomien lige nu!
Større udgifter til løn
Som det fremgår af diagrammet udgør 
lønninger ca. 70 % af det samlede bud-
get på ca. 21 mio.kr.. Dette forhold æn-
dres der ikke mærkbart på, heller ikke i 
tiden fremover. Tværtimod betyder 
travlheden på de udenlandske hjem, at 
vi der må regne med større lønudgifter 

fremover. Lønningerne vil fortsat være 
den altoverskyggende udgift i KFUMs 
Soldatermission, og her skal der des-
uden regnes med en årlig pristalsregu-
lering.

Vi har derfor stadig brug for en god 
gave, hvis ikke den almindelige pris-
udvikling skal udhule vores budgetter. 

redaktionen af 
SolDAterveNNeN
ønsker alle bladets læsere

en rigtig glædelig jul samt et 
godt og velsignet nytår.

te
gn

in
g:

 g
er

t g
ru

be
, g

år
sl

ev
.

iNDtægter

UDgifter

Løn 
70%

Lokale, inventar & energi
15%

Øvrigt
10%

Afskrivning 
5%
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Kort NYt - v/ Per Møller Henriksen

Dan Kofoed er fratrådt den 
31. oktober
Siden 1. november 1995 har Dan Ko-
foed sammen med Ester været lederpar 
på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. 
Efter en længere sygemelding og efter 
gensidig aftale er han fratrådt med ud-
gangen af oktober måned. Ester Kofo-
ed driver fortsat soldaterhjemmet. Tak 
til Dan for 15 års godt samarbejde. Vi 
ønsker dig Guds velsignelse over frem-
tiden.

gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til 
SKAT, så der kan gives fradrag på 
selvangivelsen. Betingelsen er at vi har 
givernes CPR nr. 
Alle, der har givet min. Kr. 500,-, vil 
modtage en gavekvittering i slutningen 
af januar.

lederskifte i Price
Igennem 3 måneder har Kirsten Jakob-
sen og Poul-Erik Brokop meget dyg-
tigt ledet soldaterhjemmet i Price, Af-
ghanistan. Den 27. oktober rejste Palle 
Mærsk fra Danmark for at overtage le-
delsen frem til februar. Palle har igen-
nem mange år været assisterende leder 
i Oksbøl og tidligere soldaterhjemsle-
der i Sjælsmark. Palle har også været 
udsendt som soldat i Kroatien og Bos-
nien samt været leder af et ECHOS 
soldaterhjem i Bosnien. Vi siger tak til 
Kirsten og Poul-Erik og ønsker Palle 
Guds velsignelse over tjenesten.

tAK til Bent ingemann 
jensen
Landssekretær Bent Ingemann Jensen 
har besluttet at stoppe med udgangen 
af 2010. Det blev til 16 år. Bent har ud-
over et utal af møder og gudstjenester 
også været redaktør af Soldatervennen, 
sekretær for Kredsarbejdsudvalget, 
genbrugskoordinator og arrangør af le-
derdage og -kurser. Bent Ingemann har 
altid været meget ansvarsbevidst og 
velforberedt. KFUMs Soldatermission 
vil gerne sige en stor TAK for en stor 
og flot indsats. 

Bjarke friis ny informati-
ons- og landssekretær
Som afløser for 
Bent Ingemann 
har vi fra 1. no-
vember 2010 an-
sat Bjarke Friis, 
31 år. Han kom-
mer fra Hader-
slev, hvor han 
også har arbejdet 
som frivillig på KFUMs Soldaterhjem. 
Han er oprindelig uddannet radiome-
kaniker og har i tre år været landsse-
kretær i Kristeligt Folkepartis Ung-
dom. I august 2010 blev han cand. mag 
i historie. Bjarke er gift og har to børn. 
Familien er netop flyttet til Esbjerg. 
Som det fremgår af stillingsbetegnel-
sen, er der sket en ændring af stillin-
gen, så Bjarke i stigende grad skal del-
tage i såvel intern som ekstern 
kommunikation. Vi byder Bjarke og 
hans familie hjerteligt velkommen i 
fællesskabet.

Søren Andersen er fastan-
sat som medarbejder- og 
soldaterhjemskonsulent
Siden 1. februar 
2010 har Søren 
været konstitue-
ret i stillingen 
som medarbej-
derkonsulent, si-
deløbende med 
at han var pro-
jektleder for op-
rettelse af orlogs-
hjemmet i 
Frederikshavn. Pr. 1. september er han 
fastansat i stillingen, som nu også har 
fået titlen soldaterhjemskonsulent. Han 
skal bl.a. hjælpe nye soldaterhjemslede-
re ind i arbejdet og hjælpe dem med at 
optimere forretningen, være projektle-
der på fornyelse og udvikling på solda-
terhjemmene og være sparringspartner 
for lederne. Han er kontaktperson for 
KFUMs Soldatermissions ungdomsor-
ganisation og ansvarlig for at rekruttere 
og uddanne volontører. Endelig arbej-
der han også med ansattes uddannelses-
planer, efteruddannelse og kursusaktivi-

Årsmødet 2011 
bliver i Borris i dagene 24. - 25. sep-
tember. 

Årsgaven 2010
Tak for et godt årsmøde i Hvorup. Tak 
for en rigtig flot årsgave afleveret ved 
gudstjenesten i Nr. Uttrup Kirke og for 
de mange gaver vi siden har modtaget. 
Årsgaven er pr. 21. oktober på kr. kr. 
474.847,00. Sidste år samme tid var 
der indsamlet kr. 545.000. 
 
Kommende ledere til 
Afghanistan
Michala og Casper Kure fra Søborg er 
ansat som soldaterhjemsledere i Af-
ghanistan fra februar til august 2011. 
De er begge 27 år. Michala arbejder 
som revisor og har tidligere været vo-
lontør på soldaterhjemmet på Born-
holm. Casper er tømrer og har tidligere 
været udsendt som soldat til Irak. De er 
aktive i Emdrup Kirke. Vi ser frem til 
samarbejdet.

lederskifte i Kosovo
Den 11. november rejste Bodil og 
Christian Nielsen hjem efter tre travle 
måneder i Kosovo. Vi vil bringe en stor 
TAK for endnu en flot indsats. De er 
blevet afløst af Lene Svendsen-Tune, 
som også var leder af soldaterhjemmet, 
Novo Selo fra det åbnede i januar indtil 
august 2010. Folketinget har besluttet 
at trække de fleste soldater hjem, så fra 
årsskiftet lukker soldaterhjemmet i 
Kosovo. Vi ønsker Lene Svendsen-Tu-
ne Guds velsignelse over de sidste må-
neder frem til den danske styrke træk-
kes hjem. Vi har haft soldaterhjem i 
Kosovo siden 2001.
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teter. Søren Andersen har stor erfaring 
fra lederjobs. Han har været soldater-
hjemsleder både på Holmen og i Ran-
ders, været ungdomskonsulent, arbejdet 
i Sømandskirken og ledet Skagen Sø-
mandshjem. Desuden er han en rutine-
ret tryllekunstner. Vi ønsker Søren til-
lykke med fastansættelsen.

Kredsjubilæer i 2011
105 år: Kolding, kreds 1. 
 Skjern, kreds 2
90 år: Gerlev, kreds 16.

 Lemvig, kreds 17, 
 Holstebro-Struer, kreds 18, 
85 år: Ansager, kreds 37. 
 Gesten - Bække, kreds 38 
65 år: Kjellerup, kreds 69.
 Ølgod, kreds 70.
  Mausing - Vinderslev - Brok-

hus, kreds 71. 
 Østvendsyssel kreds, 72 
55 år: Sdr. Omme - Filskov, kreds 94, 
 Aars - Aalestrup, kreds 95.
50 år: Farsø, kreds 108
45 år: Græsted-Mårum, kreds 113
  

inger marie Nielsen, 40 års 
jubilæum
Bogholder Inger Marie Nielsen fejrede 
sin 60 års fødselsdag på årsmødet, og 
den 1. januar 2011 kan hun fejre endnu 
en rund dag, nemlig noget så usædvan-
ligt som 40 års jubilæum. Inger Marie 
er en meget pligtopfyldende og ser-
vicemindet medarbejder, som vi sætter 
stor pris på. Vi siger tak for indsatsen 
og ser frem til et fortsat godt samarbej-
de.

SolDAterveNNer SKABer 
hjem for SolDAter

RECEPTIONER
Alle er velkomne til at markere nedenstående mærkedage sammen med vore 
medarbejdere og venner.

onsdag den 1. december kl. 14.00 til 17.00 
afholdes velkomstreception på KFUMs soldaterhjem, Vestervej 3, 
4760 Vordingborg i anledning af, at Karin og Finn Juhl Nielsen 
overtager ledelsen af Soldaterhjemmet. 

fredag den 3. december kl. 14.00 til 17.00 
på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia. 
Afskedsreception i anledning af at Bent Ingemann Jensen fratræder 
som landssekretær pr. 31.12.
Der vil desuden blive lejlighed til at hilse på vores nye informations- 
og landssekretær Bjarke Friis.

mandag den 3. januar kl. 14.00 til 17.00 
afholdes reception på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 
Fredericia i anledning af, at bogholder Inger Marie Nielsen har været 
ansat i KFUMs Soldatermission i 40 år.

KFUMs Soldatermission i Danmark
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StævNer og møDer

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.

freDeriKShAvN, kreds 20:
Fredag d. 19. november kl. 19.30 på 
KFUMs Orlogshjem, Understedvej 
1.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Taler: Leder af orlogshjemmet Poul 
Nielsen. Fælles kaffebord.

hoBro, kreds 58:
Tirsdag d. 25. januar kl. 19.30 i Ho-
bro Missionshus.
Soldatervennefest. 
Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg ta-
ler og fortæller om KFUMs Soldater-
hjem i ind- og udland.

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

thYholm, kreds 8:
Hvidbjerg:
Onsdag d. 9. februar kl. 19.30 i Thy-
holm Kirkecenter.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup 
og Bent Ingemann medvirker.

viBorg, kreds 23:
Overlund:
Fredag d. 26. november i Sct. Mar-
grethes Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund.
Adventsmarked:
Kl. 13.30: Adventsmarkedet åbnes.
Kl. 14.30:  Tale ved soldaterhjemsle-

derne Anette og Brian Gyl-
ling Jensen, Kølvrå.

Kl. 15.00:  Adventsmarkedet fortsætter 
salget, kaffe, æbleskiver m.m.

Kl. 17.15:  Udtrækning af amerikansk 
lotteri. 

    Afslutning.
Bjerringbro:
Torsdag d. 27. januar kl. 19.00 i 
Bjerringbro Missionshus.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lem-
vig taler og fortæller.
Ørum:
Torsdag d. 3. februar kl. 19.30 i 
Ørum Missionshus.
KFUMs Soldatermissions formand, 
sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen 
taler og fortæller.
Tapdrup:
Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 i 
Sognehuset, Tapdrup.
KFUMs Soldatermissions formand, 
sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen 
taler og fortæller.

AArS-AAleStrUP, kreds 95
Hvam:
Onsdag d. 24. november kl. 19.30 i 
Sognehuset, Bækgårdsvej 2, Hvam.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller.
Aalestrup:
Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 i Aa-
lestrup Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær 
Bjarke Friis, Esbjerg.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

hADerSlev, kreds 49:
Lørdag d. 4. december kl. 14.30 på 
soldaterhjemmet, Louisevej 2.
Julehygge v/ Peter Nord Hansen, Ha-
derslev.

SKjerN, kreds 2:
Borris:
Fredag d. 3. december kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Borrislej-
ren.
Adventsfest v/ tidl. soldaterhjemslede-
re i Kosovo Edith og Bent Larsen, 
Skjern.
Bølling:
Onsdag d. 2. februar kl. 19.30 i Bøl-
ling Missionshus.
Soldatervennefest v/ generalsekretær 
Per Møller Henriksen, Fredericia.
Dejbjerg:
Fredag d. 4. februar kl. 19.30 i Dej-
bjerg Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær 
Bjarke Friis, Esbjerg.

 

 
 
 
 
 
 
         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 

- et kik i soldaterhjemmets gæstebog:
Kære KFUM
Tak for en god tid her på KFUM. Jeg har virkelig nydt jeres 
gode mad, nu hvor jeg ikke er hjemme ved min mor. Nu er det 
desværre snart slut og det bliver trist at tage afsked. Nu hvor 
jeg skal være sergent, vil jeg huske den gode tid på KFUM.
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vorBASSe-hejNSvig, kreds 86:
Onsdag d. 17. november kl. 19.30 i 
Vorbasse Missionshus.
Soldatervennefest og generalforsamling.
Taler: Kirkemusiker Dorte Lundgaard, 
Holstebro.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

græSteD-mÅrUm, kreds 113:
Gilleleje:
Onsdag d. 2. februar kl. 19.30 i Gil-
leleje Menighedshus.
Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær An-
dersen, Høvelte taler og fortæller.

roSKilDe, kreds 44:
Torsdag d. 20. januar kl. 19.30 i Ros-
kilde Missionshus.
Soldatervennefest v/ generalsekretær Per 
Møller Henriksen, Fredericia.

EftErmiddags- 
og damEkrEdsE:
BorNholm:
Rønne:
Fredag d. 26. november kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Almegårds-
vej 3 B.

Adventsfest. 
Peter Hauge Madsen taler. Sunshine 
synger, og der er lotteri.
Klemensker:
Mandag d. 7. februar kl. 19.30 i Indre 
Missions Hus, Sct. Klemensgade 2.
”Hjælp! – Hvordan hjælpe andre uden 
selv at brænde ud?” v/ Ellen Kappel-
gaard, Nexø. 
Der er generalforsamling i løbet af af-
tenen.

freDeriCiA:
Onsdag d. 24. november kl. 14.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Adventsmøde v/ Holger Skovenborg.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.
Kaffebord kr. 20,00.
Mødet begynder med, at soldater-
hjemsleder Ester Kofoed orienterer om 
livet på soldaterhjemmet.

hADerSlev:
Tirsdag d. 30. november kl. 14.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2.
Christian Grøn, Stepping: ”Adventsti-
den.”

vArDe:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på sol-
daterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 
52 53.

SKrYDStrUP, kreds 25:
Galsted:
Mandag d. 21. februar kl. 19.30 hos 
Christa og Gunnar Due Pedersen, 
Over-Jersdalsvej 221, Galsted.
Vintermøde med generalforsamling.
Taler: Medarbejder- og soldaterhjems-
konsulent Søren Andersen, Langå.
Agerskov:
Fredag d. 25. februar kl. 19.30 i 
Agerskov Missionshus.
Soldatervennefest.
Taler: Landssekretær Bjarke Friis, Es-
bjerg.

vArDe, kreds 22:
Fredag d. 7. januar kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 
70.
Nytårsfest.
Taler: Pastor Jørgen Højgaard Hansen, 
Vejen.
Oksbøl:
Fredag d. 25. februar kl. 17.30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllej-
ren.
Soldatervennefest og generalforsam-
ling.
Talere: Karen Marie og Daniál Christi-
ansen, Kolding, tidligere Camp Basti-
on, Afghanistan.
Der begyndes med spisning.
Tilmelding til soldaterhjemmet på tlf. 
75 27 19 84 senest fredag d. 18. februar.

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-
soldatermission.dk
Det er ikke længere muligt at 
”tage bladet med sig” ved at 
melde flytning til Post Dan-
mark.
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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
Leder: Ester Kofoed.

Frederikshavn, 
KFUMs Orlogshjem
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 5333 7795, 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
Ledere: Karin og Finn Juhl Nielsen.

UdLaNd:
Kosovo: 
KFUMs Soldaterhjem i Camp Novo 
Selo
KFUM/DANBN/DANCON/KFOR
Feltpost 555 (Breve frankeres efter 
dansk takst).
kosovo@kfums-soldaterhjem.dk 
Leder indtil 31.12.: 
Lene Svendsen-Tune.
Derefter lukkes soldaterhjemmet. 

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: Palle Mærsk

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 
16. feBrUAr 

2011
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Af flyverpræst Ole Rasmussen, Ørnhøj.

 At være udsendt som værnspræst i juletiden er i sagens na-
tur en god opgave. Der er meget medvind i opgaven, og jeg 
oplevede det som en velsignelse at have muligheden for at 
give fredens budskab videre i en ufredelig verden.

Jeg var præst i Camp Bastion og havde også til opgave at 
komme rundt i Afghanistan for at besøge danske i andre lej-
re. Derfor holdt jeg en del julegudstjenester dernede, hvor 
jeg kunne bringe julens fredsbudskab til vore danske solda-
ter. Jeg havde dog også andet at komme med, og det takket 
være mine udenlandske kolleger.

Som præst fik jeg naturligt kontakt til andre nationers 
præster, og vi fik hurtigt et særligt fællesskab. Vi var ikke 
kommet ret langt ind i december måned, før jeg blev kontak-
tet af en britisk kollega, som stønnede over de mange pak-
ker, der kom hjemmefra til soldaterne. Husmødre, veteran-
foreninger, skoler, kirker, idrætsforeninger og mange andre 
går sammen for at sende pakker til de udsendte soldater. Min 

julehjælp 
from home

kollega var be-
gyndt at sende 
takkebreve med 
budskabet: Plea-
se – don’t send 
more ! (Tak, men 
send endelig ikke 
mere !).

Han spurgte, 
om jeg ville have 
noget til mine 
soldater, og da 
jeg sagde ja-tak, 
begyndte en sand 
strøm af pakker 
fra Storbritanni-
en og USA at tilflyde os i Camp Bastion. Pludselig fik vi 
slik, shampoo, tandbørster, sudoku-hæfter og barberskum i 
lange baner. Der var nok, hvor det kom fra, og mine kolleger 
var meget behjælpelige med at sende mere frem. De fik bare 
alt for meget.

Med pakkerne kom der også små hilsener til den enkelte 
soldat. De kunne lyde sådan : Thankyou for serving our 
country – may God bless you ! (Tak fordi du tjener vores 
land – må Gud velsigne dig !).

Jeg oplevede, at disse pakker kom som en hilsen fra en 
verden langt væk fra krigen. Faktisk er der en helt lille præ-
diken gemt i denne gavestrøm. Det er jo dybest set det, julen 
handler om.

Gud nøjes nemlig ikke med at sidde i sin sikre verden og 
lade os klare tilværelsen selv. Han sender sin overdådige 
velsignelse ind over os, der står i den verden, som er krigs-
skuepladsen for kampen mellem det gode og det onde. Fak-
tisk gør Gud endnu mere end det. Han nøjedes nemlig ikke 
med at sende os gode gaver. Han kom selv !

Det er julens budskab i en nøddeskal. Han var selv den 
fredsskabende styrke, der kom til vores verden julenat, og 
derfor er hilsenerne derhjemmefra guld værd for de udsend-
te soldater: Må fredens budskab og Fredens Herre bære jer 
igennem denne jul.

julekort from home

ole rasmussen i skjorteærmer i jul i Afghanistan


