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Det er Himlen
det gælder
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre!
til mig, skal komme ind i Himmeriget,
men kun den, der gør min himmelske
faders vilje. Mange vil den dag sige til
mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet
dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort
mange mægtige gerninger i dit navn? Og
da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår
lovbrud!
Derfor: Enhver, som hører disse ord
og handler efter dem, skal ligne en klog
mand, der har bygget sit hus på klippen.
Og skybruddet kom, og floderne steg, og
stormene suste og ramte det hus. Men
det faldt ikke, for dets grund var lagt på
klippen. Men enhver, som hører disse
ord og ikke handler efter dem, skal ligne
en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
Og skybruddet kom, og floderne steg, og
stormene suste og slog imod det hus. Og
det faldt, og dets fald var stort.
Mattæus 7 21-28
Vi er gået ind i et nyt år. Vi går mod lysere tider. Vi går mod det ukendte, vi ved
ikke, hvad året vil bringe os af glæder og
sorger.
Jeg vil ønske for os alle, at vi må få et
rigtigt godt år!
At vi alle må være i følge med Jesus.
At det må være vores lykke at være sammen med ham hver dag. Som vi lige har
læst, er det jo ikke en selvfølge, at det er
sådan. Vi må holde os til ham. Der er så
meget, der vil fjerne os fra ham.
I KFUMs Soldaterrmission må vi
være med til at pege hen på Jesus i ord
og i gerning.
Og vi er blevet lovet, at vi ikke skal gå
i egen kraft, men at Jesus vil gå med os
hver dag. Vi får så mange muligheder for
at bringe evangeliet, det bedste budskab,
til mennesker, hvis vi griber de anledninger, der bliver givet os.
Mennesker var forundret over hans
lære. Hvilket budskab han har til os! At

vi får lov til at leve sammen med ham
her og nu og i al evighed. Det er da helt
fantastisk! Og vi har også fået en opskrift på, hvordan det skal lykkedes. Jesus siger: Kom til mig. Følg mig. Tro på
mig. Jesus siger også, at han aldrig vil
støde nogen bort, som kommer til Ham.
Vi kan også hjælpe hinanden ved at
bede for hinanden og gøre praktiske opgaver for hinanden.
Mange gange har jeg hørt mennesker
sige, at de ikke har noget til gode. Men
det, mener jeg, ikke er korrekt. Vi, der
bygger på klippegrunden Jesus, har det
bedste til gode; nemlig at være sammen
med ham i al evighed.
Jeg ved, på hvem jeg bygger,
jeg ved, hvad fast består,
når denne verdens skygger
som røg og støv forgår;
jeg ved, hvad ej kan svinde,
hvad aldrig vakle vil,
når vismand går i blinde
og vorder dårskabs spil.

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

MOB PRICE – AFGHANISTAN

Fra kageuddeling til
mindehøjtidelighed
på 60 minutter
Teologistuderende fra Menighedsfakultetet Morten
Brosbøl Vibert var i efteråret leaveafløser på KFUMs
Soldaterhjem i MOB Price. Efter opholdet i Afghanistan
mindes Morten særligt én stærk oplevelse.
Som alle andre, der arbejder på KFUMs
Soldaterhjem i Afghanistan var Morten Brosbøl Vibert med til at skabe et
kristent hjem for de udsendte soldater i
MOB Price. Dagene gik med at servicere de danske soldater med hjemmebagt
rugbrød, boller, kage og kaffe samt andagter, samtaler og diakoni.

som lukketøj, knyttet af faldskærmsline,
til den veninde, der kendte den afdøde
bedst. Det skal minde hende om, hvad
Jesus har gjort for både hende selv og
den veninde, som hun lige har mistet.

Fokus på opgaven

Feltpræsterne var væk fra
lejren

En aften kl. lidt i otte står Morten og skærer kage ud, da to britiske lægesoldater
fra ”MEDCENTER” (infirmeriet) dukker op og spørger, om han er præst. ”Nej,
jeg er kun teologistuderende”. De svarer,
at det er tilstrækkeligt til dem. De britiske læger havde lige mistet en kvindelig
kollega, som var blevet dræbt af skud.
Der var på det tidspunkt ingen felt-

Meget symbolsk er der et kors i toppen af mindesmærket over faldne i Camp Bastion.

Morten Brosbøl Vibert fik i efteråret mulighed
for at afløse nogle uger på KFUMs Soldaterhjem
i MOB Price.

Soldater holder pause på KFUMs Soldaterhjem
i MOB Price.

præster hjemme i MOB Price, og derfor
spurgte de Morten: ”Kan du komme kl.
21 og holde mindehøjtidelighed for os?”.
Morten tager en hurtig beslutning,
indvilger, får sin kollega til at tage den
planlagte banko 20 minutter senere, og
tager en snak med lægerne om hvad der
skal foregå. Han tager et bad, barberer
sig og prøver mentalt at indstille sig på
den ”Service of Remembrance”, han nu
skal lede.
Ved hjælp af en lille engelsk bog med
liturgi med forslag til salmer, bønner og
tekstlæsninger leder Morten højtideligheden på engelsk. 15-20 læger er samlet
for at sørge og mindes deres kvindelige
kollega, som først i 20’erne mistede livet
alt for tidligt.
Efter højtideligheden giver Morten
et hjemmelavet armbånd med et kors

Morten oplevede i situationen, at uniformen støttede ham til at gennemføre ceremonien. Hans fokus var på opgaven,
at guide de sørgende godt igennem mindehøjtideligheden, så de midt i sorgen
kunne få øje på et håb. Han fik efterfølgende stor tak for sin indsats.
Først bagefter dukker de anfægtende
tanker op: Gjorde jeg det nu godt nok? Fik
jeg sagt de rigtige ord? Kunne jeg have været mere for flere…? De er til efterbehandling efter hjemkomsten til Danmark.
”En ting er sikkert: Jeg kan ikke fjerne alle tårer, men jeg lever i håbet om, at
der en dag ikke skal være nogen.”, konkluderer Morten.

Terrassen foran KFUMs Soldaterhjem benyttes
flittigt af soldater med forskellige nationaliteter.
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CAMP BASTION – AFGHANISTAN
Af Karin og Finn Juhl Nielsen

Soldaterhjemsledere Karin og Finn Juhl Nielsen
tilbragte det meste af december måned som
leaveafløsere på KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion. Her mødte de bl.a. nogle af deres ”egne
drenge”, som de kender fra deres hverdag på KFUMs
Soldaterhjem i Vordingborg. Her gives et par snap
shots af oplevelser og indtryk.

Fra Vordingborg til Camp Bastion

Lørdag eftermiddag inviterer soldaterhjemmet til gør-det-selv-vaffelbagning på terrassen.

Et anderledes sted

KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion er
et meget anderledes sted. Der er sand og
støv og ingen træer, men en masse pigtråd og indhegning, telte og containere,
militærkøretøjer og soldater, der alle går
rundt med deres våben skydeklar. Og
hele tiden er der helikoptere i luften samtidig med, at der foregår en del landinger
og start af store transportmaskiner.
Soldaterhjemslederne skal spise i
cookhouse, som alle englændere, danskere og de lokale servicemedarbejdere
bruger.
Det er lidt mærkeligt ikke selv at lave
mad, men på den anden side er der et
væld af retter at vælge i mellem.
Lene og Mette (soldaterhjemslederne, som Karin og Finn afløste, red.) har
forberedt det hele sådan, at det er let at
overtage. Der er skrevet ned, så vi bare
kan slå op. Og hvis vi er i tvivl om noget,
kan vi bare spørge soldaterne.
Vi har været på rundtur i lejren, både
i den amerikanske og den engelske del det er kæmpestort. Vi kørte langs hegnet som afgrænser hele området. På tu4
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ren mødte vi også en af vores soldater fra
Vordingborg. Han var på vagt i et af de
mange vagttårne, der er rundt om lejren.
På soldaterhjemmet har vi altid kaffe
på kanden, og hvis vi ikke har fået lavet
det, er der altid en soldat, der kan finde
ud af det. Også hvis man lige kommer
forbi om natten, er der åbent.
Lige meget hvor vi bevæger os rundt,
så er der altid nogle, der hilser venligt på
os. Vi føler os meget velkommen overalt,
og alle er meget hjælpsomme.

postej, ost, marmelade og hvad man ellers kan fremskaffe af ”danske” sager. En
søndags blev der bagt 130 stk. boller og
hertil kom så 8 rugbrød for at beværte
ca. 70 soldater, der var mødt op.
Søndag aften er vi til Gudstjeneste i
Kirketeltet med altergang, der møder en
pæn lille flok op.
Ugen går med de faste ting som
banko, bag selv vafler, filmaften og
dansk morgenmad. Og så med alt det,
der kommer til af kagebestillinger.
I en uge bad vi vores feltpræst Jesper
om at holde en andagt på soldaterhjemmet, og vi har lavet aftale om, at det forsætter han med én gang om ugen. De
fleste dage er han alligevel til andagten.
Det går bedre med andagterne hernede end de første dage, og nu oplever vi,
at alt spil stopper og alle deltager. Det er
rart når det er sådan, og for mig (Finn)
er det lettere at holde en andagt når der
er nogen, der aktiv lytter.

De går til vaflerne

Lørdag eftermiddag er der vaffelbagning, hvor der bliver lavet ca. 8 liter vaffeldej, og soldaterne bager selv deres vafler på 4 vaffeljern. Der er syltetøj og is til.
Hver lørdag deltager 40 – 50 soldater.
Lørdag aften er der film på terrassen
med projektor og stort lærred. Det kan
være lidt koldt, men så bruger man tæpper og varmt tøj.
Hver søndag morgen er der dansk
morgenmad med hjemmebagt rugbrød,
koldt hævede boller, spegepølse, lever-

Der bliver drukket en hel del kaffe på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion af ca. 2½ kg kaffebønner pr. dag. Da Karin så de mange kaffeposer,
der bare bliver smidt ud, skal de bruges til noget
fornuftigt, så hun gik i gang med at lave nogle tasker i pauserne mellem kagebagningen.

KORT NYT
Af Per Møller Henriksen
Fra februar 2013 afløses Lene Gregersen
og Mette Mejlgaard i Camp Bastion af
Anne-Mie og Poul Erik Andersen. Anne-Mie og Poul Erik har tidligere været
soldaterhjemsledere i Borris og Høvelte
og har siden været udsendt som missionærer i Tanzania for Luthersk Missionsforening og senest efterskoleforstandere.
Som afløsning for Irene Særkjær
og Karin Høgsgaard i Price har vi ansat Kristine Bodilsen og Jakob Sejergaard Sørensen. Kristine er uddannet antropolog og Jakob er uddannet lærer,
han har i flere omgange været ansat på
KFUMs Soldaterhjem i Slagelse. Vi ønsker dem alle fire Guds velsignelse over
den fremtidige tjeneste.

Kommende leaveafløsere

Diakonelev Ninna Simmelsgaard, tidligere volontør i Slagelse og næstformand
for Soldatermissionens ungdomsudvalg
afvikler en 6 mdr. praktik på soldaterhjem, bl.a. som leaveafløser i Afghanistan. Den 10. april rejser hun sammen
med diakon og pædagog Anne Kallehave til Camp Bastion, hvor Anne var soldaterhjemsleder i foråret 2012. Fra den 8.
maj afløses Anne af en anden diakon og
pædagog, nemlig Ruth Brik Christensen
som sammen med Ninna afløser i Price.

Tak til Karin, Irene, Lene
og Mette

Karin Høgsgaard blev desværre af helbredsmæssige årsager nød til at afkorte
udsendelsen i Price, så Irene Særkjær har
i 3 uger drevet soldaterhjemmet alene godt
hjulpet af soldaterne. Tak til både Karin og
Irene for en meget stor og travlt indsats.
I Bastion har Lene Gregersen og Mette
Mejlgaard nydt godt af at have været udsendt i 9 mdr. før denne 6 mdr. periode.
Det er blevet til mange kreative aktiviteter og megen anerkendelse. Alle fire har
ydet en fantastisk flot indsats, og vi ønsker
Guds velsignelse over fremtiden.

Tak til leaveafløserne

Karin og Finn Juhl Nielsen der til daglig er soldaterhjemsledere i Vordingborg
har afløst i Camp Bastion i 4 uger i december og været med til at fejre jul for de
danske soldater. I Price har Morten Vi-

bert afløst i 4 uger og Helen Torres har
været leaveafløser igennem 8 uger. Der
skal lyde en stor tak for indsatsen.

Nogle flexjobbere må
gerne yde frivilligt arbejde

I sidste nummer af Soldatervennen var
der omtalt, hvordan Karen Bach yder en
frivillig indsats på KFUMs Soldaterhjem
i Oksbøl med at bage kager. Selv om Karen er tilkendt et flexjob, er det tilladt
for hende at yde denne frivillige indsats.
Der er begrænsninger for ens frivillige
arbejde, når man modtager en række
offentlige ydelser, men Karens frivillige
indsats finder sted efter reglerne, hvilket
soldaterne i Oksbøl nyder godt af.
Hvis du er i tvivl om du må lave frivilligt arbejde kan du kontakte din A-kasse
eller forhøre dig på kommunen.

Mini Cafe på Strøget fra 8.
til 14. juli 2013

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

Årsgaven 2012

Vi har igen modtaget en flot Årsgave,
samlet ind af trofaste sognerepræsentanter eller indbetalt via banken. Der
skal lyde en stor tak for kr. 851.955,- det
er godt kr. 2000 mere end sidste år. Jule-

Foto: Frederik Johan Rosberg

Nye ledere til Afghanistan

gaven 2012 blev på kr. 172.000 mod kr.
210.000 i 2011, men dog på niveau med
2010. Tak for den flotte gave.
Lodseddelsalget er nu godt i gang –
også i år ser det ud til at blive et godt resultat. Har du ikke haft mulighed for at købe
lodsedler, kan de bestilles på landskontoret
tlf. 33 12 40 42 indtil den 28. februar. Tak
til alle soldater, soldatervenner og medarbejdere, som hjælper med salget!

Årskvittering

Først i februar er der udsendt årskvittering til alle, der har givet mere end 500,kr. til KFUMs Soldatermission, som er
indberettet til SKAT. KFUMs Soldatermission har også indberettet mindre gaver. På skat.dk (under årsopgørelsen efter login på tast selv) kan alle se, hvad der
måtte være indberettet af gavefradrag
fra KFUMs Soldatermission. I 2012 blev
der indført nye regler, så alle gaver, uanet
størrelsen kan give fradrag. Hver person
kan opnår fradrag op til kr. 14.500,-, hvis
der samlet gives kr. 15.000,-. Hvis der er
spørgsmål vedr. reglerne for gavefradrag
m.m. er man altid velkommen til at kontakte landskontoret på tlf. 33 12 40 42.

Årsregnskabet 2012

Årsregnskabet 2012 er endnu ikke godkendt, men det ser ud til at blive et underskud på ca. 260.000,- kr. Der er dog
stor grund til at takke for mange flote
gaver, fondsbidrag og en arv, som har
sikret, at der er sket mange forbedringer
på KFUMs Soldaterhjem i 2012.

Professionel udrustning!
Supplér eller opgradér allerede i dag
din personlige udrustning.

Besøg

INF-WEAR PX shop-in-shop
på dit lokale
KFUM Soldaterhjem
eller klik ind på
www.inf-wear.dk.
Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Soldatervennen nr. 1 • 2013

5

Kender du én, der også skal opleve soldaterne smil når kantinevognen kommer
rullende? Læs mere om mulighederne på
www.kfums-soldatermission.dk/job

KUF-VOGNEN

”Det rullende soldaterhjem” kan
få smilet frem på soldaterne.

Af Annette Benner Lundgaard, Volontør på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse

KUF-vognen er i sigte
Den store ”Kufvogn” (KFUMs Soldaterhjems kantinevogn) kommer rullende ind i det grønne terræn. Glæden
spreder sig blandt de mange udkørte
soldater - og de sætter i løb. Denne oplevelse giver en varm følelse af, at det
man laver er betydningsfyldt, og at
vi gør en forskel. Selvom bilen blot er
pakket med røde pølser, kage og kaffe,
skal man ikke prøve at vende om. Det
kan nemlig give tåre i øjnene på selv
den mest hårdføre soldat.
Der er utrolig mange forskellige opgaver når man arbejder på et soldaterhjem efter min mening. Derfor er
ingen dage ens. Jeg nyder specielt de
6
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dage, hvor telefonen ringer og en befalingsmand spørger, hvor hurtigt vi kan
komme for at glæde soldaterne.
Denne opgave råber jeg gerne højt
for at få. Man oplever noget nyt ved at
komme væk fra soldaterhjemmet, hvor
man ellers bor alle ugens syv dage, og
der føler jeg mig virkelig værdsat. De
fleste gange er kuf -vognen blot ude på
skydebanen nogle timer, eller en tur i
skoven, men andre gange, hvis soldaterne er på øvelse, kører vi af sted hele
dagen.

Øjne der kunne dræbe

Jeg kører gerne landet tyndt for at

komme ud og støtte ”mine” soldater,
og særligt en tur til Jægerspris i december blev en helt uforglemmelig oplevelse, da jeg skulle af sted på skydelejr med en kollega. Køreturen tog en
time, så vi drog tidligt af sted, da der
var sne og glatte veje. Vi nåede frem
uden de store ulykker, og efter jeg havde talt med chefen som guidede os ud
i terrænet, var soldaterne da heldigvis
glade for at se os.
Chefen, der havde overblikket over
hele skydelejren i Jægerspris, beordrede mig til at finde en radio og meddele,
at vi var nået ordentligt frem, så han
ikke skulle være bekymret for os hele

KUF-VOGNEN

dagen. Jeg gik fluks hen til skydebanen
og forhørte mig om en sergent med radio. Alle soldater omkring sagde, jeg
ikke skulle forstyrre ham lige nu. Men
kulden havde ramt mine tær, og jeg
skulle nå andet end at stå der og vente.
Jeg råbte pænt på ham, han vender sig
om med øjne der kunne dræbe, men
opdagede der stod en forfrossen kuf–
pige, der kiggede sødt på ham. Han fik
ændret blikket og gik ned til mig. Jeg
forklarede ham situationen, og jeg lånte hans radio, sagde en sød lille hilsen,
takkede og løb tilbage til min kufvogn.
Så drog vi videre igennem området,
fandt endnu flere forfrosne soldater, som
vi gjorde glade, og takken kunne mærkes. Vi fik set alt hvad de foretog sig: Prøvede kikkerter, udstyr og fik endda lov
til at se det på helt tæt hold. Jeg fik et helt
nyt syn på det hele – skydelejre er ikke
blot kulde og ventetid, men også en ganske spænende og sjov lejr.

Vi måtte opgive forklaringen og aftalte, at vi kørte tilbage til kontorbygningerne, så vi kunne blive guidet derud i stedet. 4 minutter efter jeg lagde
røret på sad vi fast i sneen. Kontoret
vidste ikke hvor vi var, men var dog så
venlige at de sendte nogle ud og lede
efter os. Jeg kiggede på min kollega
og sagde: ”Vi skal da også snart have
noget at spise”. Vi hoppede om i kufvognen, spiste en pølse og hyggede os
i bilen, indtil der ville komme nogle
og hjælpe os på vejen igen. Tiden gik,
og der var stadig ikke kommet nogen.
Heldigvis kom en bil med 2 store soldater; de hjalp os op af sneen, og vi
kunne køre videre. Uheldigvis var vejen vi kom fra en bakke, som var alt

for glat til vi kunne køre op af den, så
det måtte vi opgive. Vi kørte en anden
vej. Det var dog ikke helt sikkert. Al
skydning blev standset, ”Kuf –vognen
er i sigte”. Vi kørte lige ind i skydeområdet, hvor der absolut ikke var sikkert
at opholde sig på det tidspunkt. Dog
fandt vi først ud af denne ”lille” detalje
nogle dage efter, vi var kommet hjem.
Det var en spændende, men herlig tur, som jeg aldrig vil glemme. For
selvom man sidder fast, farer vild og
fryser, er soldaterne altid villige til at
hjælpe. Man finder hurtig ud af, hvor
meget soldaterne vil gøre for soldaterhjemmets medarbejdere, så de sætter
pris på vores tilstedeværelse.

Sad fast i sneen

Vi havde tidligere på dagen fået et kort
over området, så vi havde troen på, at
vi kunne finde vej, men vi kunne tro
om igen. Vi kom ud på et meget øde
terræn, og kunne ikke finde noget, der
mindede om liv. Vi ringede til kontoret, som prøvede at forklare os, hvor vi
skulle hen. Det kan være ganske svært,
når man tror, man ved, hvor man er på
kortet, men faktisk ikke er der.

Formands- og kasserermødet 2013
– afholdes lørdag den 4. maj kl. 9.30- 16.00 på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle
kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand og kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUMs
Soldatermissions arbejde på landsplan. Regnskabet bliver
fremlagt, og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU).
På valg til bestyrelsen: Jesper Hornstrup, Vammen (villig til
genvalg) og Søren Gade, Holstebro (genopstiller ikke). Suppleanten Christian Schmidt, Kjellerup (villig til genvalg).
På valg til KAU: Svend Erik Hansen, Isenvad og Solveig

Hoffmann Pedersen, Brande, og suppleanten Bo Mejlgaard,
Lystrup (villig til genvalg).
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til kandidater skal senest 14 dage før formands- og kasserermødet
være landsformanden i hænde.” – dvs. den 20. april 2013.
Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i at
lade sig opstille.
På hjertelig gensyn i Fredericia den 4. maj 2013.
Jesper Hornstrup.
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TEMA: MEDLEMMER

Vær med til at sikre
KFUMs SOLDATERHJEM
i fremtiden

I 2013 sætter vi særligt fokus på at finde nye soldatervenner
frem mod KFUMs Soldatermissions 125 års jubilæum i 2014.
Du kan være med til at sikre, at der også i fremtiden vil være
soldaterhjem til glæde og gavn. KFUMs Soldatermission har i
dag ca. 11.000 støttemedlemmer (soldatervenner), men vi har
brug for flere, der vil støtte vores sag med et medlemskab.
• Et medlemskab koster kun 10,- kr. om måneden.
• Der er rabat til par. Hvis du allerede er medlem kan din ægtefælle blive medlem for kun 5,- kr. om måneden.
• Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind på
www.kfums-soldatermission.dk/medlem
• Hvis du er medlem, kan du der sende et tip til hvem, der kunne blive medlem på kfums-soldatermission.dk/forslag
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Som medlem
•	støtter du KFUMs Soldatermission og arbejdet blandt
nuværende og tidligere soldater.
•	er du ambassadører for KFUMs Soldatermissions arbejde blandt soldater.
• sikrer du økonomisk stabilitet.
•	modtager du bladet ”Soldatervennen” 4 gange årligt.
•	giver du KFUMs Soldatermission
politisk og økonomisk indflydelse.
•	sikrer du grundlaget for, at soldaterne også i fremtiden kan nyde godt af
KFUMs Soldatermission.
• som nyt medlem får du gratis tilsendt bogen: ”Ruth i krig”, Forlaget
Turbulenz 2011.

TEMA: MEDLEMMER

”Jeg kan ikke forestille
mig en dansk lejr uden
KFUMs Soldaterhjem
- eller Kuffen, som den
kaldes hernede. Kuffen
er det sociale samlingspunkt i lejrene. Det er
her soldaterne har et
åndehul, hvor de kan få
tankerne væk fra krigens oplevelser, men
også et sted, hvor der
tales om tankerne.
Det er det tætteste vi
Foto: Christina Hedegård
kommer på noget, der
minder om Danmark
– kaffe på kanden, kage og en venlig og imødekommende
tante, onkel, fætter, kusine, bror eller søster. Ja måske endog
mor eller far. Alle rollerne spilles af soldaterhjemslederne.
Deres indsats og støtte til soldaterne er uvurderlig, og jeg er
ikke i tvivl om, at det også er givende for soldaterhjemslederne. At have et job, der dagligt værdsættes af alle mennesker omkring en, må være en fantastisk glæde.”

”Der vil være mænd og
kvinder, som drager af
sted for at støtte soldater i felten. Ikke med
krudt og kugler. Men
med kaffe og kage.
Både i Camp Price
og i Camp Bastion havde jeg fornøjelsen at besøge Kuffen (KFUMs
Soldaterhjem.
Red.).
Et lille frirum. Et lille
stykke Danmark som
følger efter vores soldaFoto: Agnete Schlichtkrull
ter. En stor tak til de frivilliges indsats. De ved,
at sammenhold skal plejes. De er altid parat til at lytte.
Jeg havde den store ære at få lov til at ridse mit navn i vinduet i Kuffen i Camp Price. Der er intet sted, jeg hellere vil have
min underskrift til at stå.”
Statsminister
Helle Thorning Schmidt
5. sept. 2012

Oberst Kresten Hedegård Chef for DANCON ISAF 14

Indmeldelsesblanket
Ja tak (Sæt kryds). Jeg vil gerne være medlem af KFUMs Soldatermission.
Det årlige kontingent er på 120,- kr. for enkeltpersoner eller 180,- kr. for par.
Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
Tlf. nr:

Fødselsdato:
Mobil nr:

E-mail:
Jeg vil gerne modtage nyhedsbrev pr. mail (ca. 10-12 gange årligt).
Vil du spare portoen? Så kan du indtaste oplysningerne på: http://kfums-soldatermission.dk/medlem
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NYE MEDLEMMER
Af landssekretær Bjarke Friis

Fokus 2013:

NYE MEDLEMMER
I 2013 sætter KFUMs Soldatermission
særligt fokus på at få nye medlemmer.
Vi har brug for at alle hjælper med, så
vi kan blive endnu flere soldatervenner.
Gennem de seneste år har vi oplevet en
stigende interesse bl.a. gennem arbejdet med tidligere udsendte soldater. Vi
tror og håber på, at dette kan omsættes
til mange nye soldatervenner, der støtter
KFUMs Soldatermission med et medlemskab. Men vi har brug for din hjælp
for, at det kan lykkes.

Foreslå nye medlemmer

Vi har brug for at alle soldatervenner
tænker på, hvem der kunne blive nye
soldatervenner. Vi ved, at mange har
sympati for KFUMs Soldatermission,

men for at det kan omsættes til medlemmer har vi brug for, at soldatervenner anbefaler et medlemskab til andre.
Samtidig tror vi, at alle soldatervenner
kan skrive navnene på mindst 5 andre,
der kunne være interesseret i et medlemskab af KFUMs Soldatermission.
Derfor lanceres kampagnen ”foreslå
et medlem”, hvor vi håber flest muligt
byder ind med forslag til nye soldatervenner.
Forslag kan indtastes på vores hjemmeside:
http://www.kfums-soldatermission.dk/
forslag (eller indsendes til KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia). På landskontoret kontrolleres om
de foreslåede personer allerede skulle

være soldatervenner, før de telefonisk
opfordres til et medlemskab. For at gøre
den telefoniske kontakt mere personlig
vil vi gerne kunne fortælle de foreslåede
personer, hvem der har foreslået dem at
blive soldatervenner.

Er din ægtefælle ikke
medlem endnu?

Hvis din livsledsager endnu ikke er medlem af KFUMs Soldatermission kan det
ske for kun 5,- kr. pr. måned. Tag gerne
imod opfordringen eller giv den videre
til din nærmeste. Af erfaring ved vi, at
antallet af medlemmer betyder rigtig
meget for både indflydelse og økonomi.

Torben Venndt
Projektleder
M: +45 21 73 03 57
KFUMs Soldatermission
Treldevej 97, 7000 Fredericia
Tel
+45 33 12 40 42
kfums-soldatermission.dk

Treldevej 97
7000 Fredericia
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HUSK
PORTO

KFUMS SOLDATERREKREATION
Af landssekretær Bjarke Friis

Rekreationsboliger
er snart klar i Aalborg
Fredag d. 1. marts indvies otte et-værelses lejligheder på
KFUMs Soldaterhjem i Hvorup ved Aalborg Kaserner.

Andet sted med rekreation

I september 2012 blev de første soldaterrekreationsboliger taget i brug ved
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro. Her
har soldaterhjemsleder Natalie og Troels
Moesgaard fire et-værelses lejligheder,
som de kan tilbyde tidligere udsendte soldater, der kæmper med at genfinde den hjemlige rytme. ”Vi synes, at vi
har meget at tilbyde målgruppen, hvad
enten de bor i en af de fire lejligheder
her på soldaterhjemmet eller bare kommer og bruger soldaterhjemmet. Vi lærer hele tiden noget af oplevelserne med
SoldaterRekreation”, fortæller Natalie og
Troels Moesgaard.
Fremover kan erfaringerne deles med
Solveig og Leif Hove Nielsen, der er soldaterhjemsleder i Hvorup. De har dog
også gjort sig egne erfaringer, da de i
nogle år har haft tidligere udsendte soldater boende på soldaterhjemmet.

Stilstand i Høvelte

De otte et-værelses lejligheder ligger lige ved siden af KFUMs Soldaterhjem i Hvorup. Snart kan tidligere udsendte soldater få glæde af de rekreative faciliteter i rolige rammer.

Hver gang Danmark sender et hold danske soldater ud på internationale missioner, er der soldater med fra Aalborg Kaserner, der både huser logistikenheder
og militærpoliti. I øjeblikket udsendes
ca. 120-130 soldater hvert halve år fra
Aalborg Kaserner.
Generelt har danske soldater et godt
psykisk helbred, når de sendes ud på internationale missioner. Men tre år efter
hjemkomsten viser en undersøgelse fra
Det nationale forskningscenter for velfærd, at hver sjette soldat har pådraget
sig et psykisk problem som følge af udsendelsen. Det kan være en psykiatrisk
diagnose, køb af medicin mod psykiske
sygdomme eller behandling for stofmisbrug, hvor det ikke har været registreret
før soldaten rejste ud.
Det er disse problemer som rekreationsboligerne gerne skulle være med til
at afhjælpe.

Oberst bakker varmt op

Oberst Flemming Larsen fra Aalborg
Kaserner er gået aktivt ind i en lokal støt-

tekomité. I forbindelse med første spadestik i august til de nye boliger forklarede
obersten: ”Det var nærliggende for mig
at gå ind i støtten til midlertidige boliger. Landets nye Veteranhjem i Aalborg
er et led i Danmarks nye Veteranpolitik.
Veteranhjemmene giver gode tilbud til
vore hjemvendte soldater fra internationale missioner, men ikke mulighed for
længerevarende overnatninger eller boligforhold. KFUM Soldatermission har
med det nye projekt SoldaterRekreation
skabt et godt supplement til de tre Veteranhjem, hvor hjemvendte soldater får
mulighed for en midlertidig bolig i en
kortere eller længere periode.” Obersten
udtrykte også sin glæde over, at KFUMs
Soldatermission har valgt Aalborg som
hjemsted for et af de første SoldaterRekreation. ”Fællesskabet og omsorgen på
Soldaterhjemmet kan i tilgift tilbydes de
soldater, der af den ene eller anden årsag
måtte have behov for det - og hjælpe med
at genfinde den hjemlige rytme - og det
er projekt SoldaterRekreation i en nøddeskal”.

Ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte er
lignende planer, der i øjeblikket er sat på
stand-by eftersom der er usikkerhed om
Høvelte Kasernes fremtid med besparelser i Forsvaret. Hvis det i de kommende
måneder viser sig at kasernen bevares er
KFUMs Soldatermission klar til også at
bygge fire et-værelses rekreationsboliger
ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

Fredag d. 1. marts kl. 16.00
- inviteres alle til indvielsen af KFUMs
SoldaterRekreation i Hvorup

Program:
15:45:	
Slesvigske Musikkorps spiller
som optakt.
16:00:	Indvielse af KFUMs SoldaterRekreation
Efterfølgende reception på KFUMs Soldaterhjem med mulighed for at besigtige KFUMs SoldaterRekreation
Adresse:
KFUMs Soldaterhjem, Høvejen 48,
9400 Nørresundby.
Indkøringen af KFUMs SoldaterRekreation kan støttes på: www.støtosligeher.dk
Alle er velkomne
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OKSBØL
Af soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard, Oksbøl.

Sidste stop før udsendelse

Lejrens personel er ifølge soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard (tv.) glade for hjemmets lange åbningstider. Der er mange forskellige grupper af soldater, der bruger hjemmet, men konstabler og kursister
fylder godt op i andelen af besøgende.

Ingen er i tvivl om, at vi befinder os i
en soldaterlejr. Store kampvogne ruller forbi, én efter én, forsvarets helikopter kredser konstant over lejren, i næste
øjeblik brager et F-16 fly hen over hovedet på os. Oksbøllejren og øvelsesterræn
syder af aktivitet. Alt ned i mindste detalje bliver prøvet af for de 700 soldater
fra ISAF hold 15, der er det næste hold,
der skal til Afghanistan. Yderligere 700
soldater er med på øvelsen, som figuranter, instruktører og rådgivere.

Midt i det hele finder vi KFUM Soldaterhjem, hvor ingen soldat har glemt
vort slogan ”Vi mødes på KFUM Soldaterhjem”. Mange hundrede soldater
finder her en åben dør, og lokalerne er
spækket af glade og positive mennesker. Ikke alle forstår hinanden, da vi
har franskmænd og andre udlændinge
iblandt gæsterne, men alle forstår atmosfæren og ånden i huset.
Under øvelsen opleves lange, frostkolde dage og nætter. Soldaterne træner

hårdt, og der skal meget energi til for at
udstå strabadserne. Alle medarbejdere
på Soldaterhjemmet er gået i gang med
arbejdet. Der laves lasagne, bøf og franske hotdog m.v. til den store guldmedalje, soldaterne er sultne og det hele bliver skyllet ned med vores uundværlige
monster energidrik.
”Med hjerte, mund og hænder” er
titlen på en bog - og det er overskriften
på vores mission og diakoni på KFUMs
Soldaterhjem. Vi glæder os over, at soldaterne finder et godt fristed hos os, og
vi arbejder hver dag med på, at den enkelte soldat må få gavn og glæde af soldaterhjemmet og høre Guds kald til liv
og tjeneste. Mine medarbejdere yder en
meget flot indsats, med gå på mod, smil
og godt humør, også når det ind imellem
er benhårdt arbejde! Det er afgørende at
have ansat medarbejdere, som trives og
har det godt, som med liv og iver er glade for deres tjeneste, udtaler Kjeld Nørgaard.
Snart begynder de næste hold deres
uddannelser og træning i Oksbøllejren.
Et par soldater råber tilbage, mens de er
på vej ud af døren ”Tak for denne gang,
vi vender altid tilbage til Oksbøl – og til
”Kuffen”!

Af landssekretær Bjarke Friis

”Soldater vil have en ordentlig burger”
En torsdag formiddag sidder et par
stamgæster på KFUMs Soldaterhjem
i Oksbøl. ”Det nye” soldaterhjem er nu
blevet 5 år gammelt, men chef for Garnisionsstøtteelementet Bo Kjærgaard og
sikkerhedsofficer Jan Bjørn husker også
det tidligere soldaterhjem i Oksbøllejren.
”Soldaterhjemmet er kanon efter det er
blevet bygget om. Her er lyst og hyggeligt, og så er det behagelige mennesker,
der arbejder her”, lyder det fra de to herrer, der gerne uddeler stor ros til Kjeld.
Jan Børn (tv) og Bo Kjærgaard (th) kommer ofte på soldaterhjemmet og ser, hvordan det bliver brugt
som et ”restroom”, hvor soldaterne mødes og slapper af i et godt fællesskab.
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Et boost i omsætningen

Soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard
er godt tilfreds med det antal besøgende,
som soldaterhjemmet har. De to erfarne
officerer kommer da også med et bud
på ”Kjeld´s hemmelighed” bag soldaterhjemmets store omsætning. ”Kjeld har
fået et boost i omsætningen efter omlægningen til sund kost i Forsvaret. Soldater vil have en ordentlig burger, og de
vil ikke sidde og stoppe salat i hovedet”,
lyder det med overbevisende stemme fra
de to stamgæster.
En sjov episode om hjemmets popularitet kan Kjeld fortælle: ”En dag var der
en der spurte mig, om vi altid havde udsalg på soldaterhjemmet, siden der var
kø ved åbningen kl. 09.00 hver formiddag”. Det må der tilsyneladende være,
for der står normalt nogle udenfor døren
og venter på, at soldaterhjemmet åbner.
Hørt ved kantinevognen

Energidepoterne fyldes op på et fyldt soldaterhjem. Særligt under de store øvelser er der rigtig mange besøgende, og alle stole er ofte i brug.

Medarbejderne gør
hjemmet hyggeligt

Foran fjernsynet sidder en flok sergenter,
der snart er færdige efter tre måneders
afslutning på sergentuddannelsen i Oksbøl. De bruger soldaterhjemmet i de små
pauser, hvor der ikke er så meget fritid.
Soldaterhjemmets placering midt i lejren

-	Har du varm kakao med?
-	Må jeg be´ om en stor ”kufmenu”
(varme pølser)
-	Kan jeg ikke bare få et stort
stykke kage?
- Tak fordi du kom!

er derfor et stort plus. Det er et sted, hvor
de stresser af, spiser ostemadder og toast
samt drikker en masse kaffe. Hjemmets
kantinevogn kender de også udmærket,
og ærligt fortælles, at de synes priserne
ved kantinevognen er for høje, men de
køber alligevel fordi de fryser.
Fra deres tre måneder i Oksbøl kan
de huske Banko op til jul, hvor soldaterhjemmet var propfyldt, og det var ”megasjovt”. Men sergenterne fremhæver de
små sidearrangementer, som ifølge dem
fungerer godt. Det er når medarbejdere
kommer og spørger, om man vil spille
et eller andet. ”Vi kan mærke, at det er
engagerede mennesker, der arbejder her.
De vil konceptet, og det er ikke bare et
job for dem, men de er her for at gøre det
hyggeligt og gøre en forskel – og det gør
de godt”, lyder det fra én.

Et par soldater fortæller, at KFUM-vognen godt kan virke lidt som en redningsvogn. For når den kommer stopper alt arbejdet. Selv om det måske er lidt luksus, så er det hyggeligt at den kommer ud.
”Nogle gange kan det være højdepunktet på en øvelse”, fortæller Yousef Kaddowa.

Formiddagshvil på KFUM. Her første dag i helt nye uniformer, der fremover vil blive brugt af danske
soldater i bl.a. Afghanistan.

Når man er træt efter øvelse og alt er optaget,
kan man godt sove på klaveret.
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MØDER OG STÆVNER

Ruth og Poul Nielsen fra KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn taler og fortæller om arbejdet. Tilmelding til soldaterhjemmet, tlf. 97 42 15 61.

Aars-Aalestrup, kreds 95
Torsdag d. 28. februar kl. 19:30 i Aalestrup Missionshus, Engvej 2, 9620 Aalestrup. Soldatervennefest, hvor generalsekretær Per Møller Henriksen taler
og fortæller om arbejdet.
Thisted, kreds 21
Søndag d. 17. marts kl. 8.30 og kl.
10.00. Gudstjenester i Thisted Kirke,
hvor tidl. Landsformand Kai Bohsen
prædiker. Aftenmøde i Thisted Missionshus (Asylgade 11, 7700 Thisted) kl.
19.00 ved Kai Bohsen.
Vang
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Vang
Missionshus, Hellebjerg 1, Vang, 7700
Thisted. Forårsmøde ved soldaterhjemsleder i Holstebro Troels Moesgaard.
Hillerslev
Torsdag d. 18. april kl. 19.30 i Hillerslev Missionshus, Røllikevej 33, Hillerslev, 7700 Thisted. Soldatervennestævne, hvor soldaterhjemsleder i Holstebro
Troels Moesgaard taler og fortæller.

Bording Ikast, kreds 106
Fredag d. 1. marts kl. 19.30 på KFUMs
Soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå,
7470 Karup. Lederparret Anne og Allan
Schrøder fortæller om arbejdet før soldatervennekredsens generalforsamling.
Holstebro-Struer, kreds 18
Fredag d. 15. marts på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro.
Soldatervennefest med generalforsamling. Vi starter med spisning kl. 18:00.
14
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nest d. 20. februar, tlf. 75 27 19 84 / 75
27 75 08 eller
mail: oksboel@kfums-soldaterhjem.dk

Silkeborg, kreds 34
Fredag d. 15. marts kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, 8600
Silkeborg. Generalforsamling.

Lørdag d. 23. marts kl. 10:30 – 15:30.
Forårsmarked på KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70, 6800 Varde med
salg af påskedekorationer, lotteri og meget andet.

Voel
Torsdag d. 18. april kl. 19.30 i Voel
Missionshus, smedegade 4, Voel, 8600
Silkeborg. Soldatervennestævne, hvor
tidligere soldaterhjemsleder Anders
Nielsen, Randers, taler og fortæller.

Viborg, kreds 23
Frederiks
Onsdag d. 20. marts kl. 19:30 i Frederiks Missionshus, Åkjærsvej 2, 7470
Karup. Soldatervenneaften ved tidl. Soldaterhjemsleder Knud Nielsen.
Skrydstrup, kreds 25
Torsdag d. 18. april kl. 19.30 i Strandelhjørn Missionshus, Strandelhjørn
Bygade 23, 6500 Vojens. Landssekretær
Bjarke Friis taler og fortæller.

Fredericia, kreds 35
Fredag d. 22. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredercia. Forårsfest. Sogne- og
feltpræst Heinrich Pedersen, Nørup taler. Gevinster til aftenens lotteri modtages med tak.
Kolding, kreds 1
Fredag d. 1. marts kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38, 6000
Kolding. Kredsens forårsfest, hvor tidligere soldaterhjemsleder i Afghanistan
og landbetjent Carl Erik Refshauge taler
ud fra arbejdet og oplevelser.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Torsdag d. 11. april i Løsning Missionshus, Sneppevej 40. Kl. 19: Generalforsamling. Kl. 19:30: Forårsmøde ved
tidl. Soldaterhjemsleder i Afghanistan
Jens Arne Skjøtt, der vil tale og fortælle
om arbejdet.
Varde, kreds 22
Fredag d. 22. februar kl. 17:30 på
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren.
Soldatervennefest med lotteri og generalforsamling. Margit Skov og Erik Bach
Pedersen, forstanderpar på Børkop Højskole, taler og fortæller. Tilmelding se-

Skjern, kreds 2
Fredag d. 15 marts kl. 19.00 på KFUMs
Soldaterhjem i Borris. Generalforsamling med sædvanlig dagsorden. Forslag
kan indleveres til formanden. Tale ved
Henrik Søgaard Jørgensen.
Lønborg
Fredag d.1 marts kl 19.30 i Missionshuset , Skjernåvej 12, Lønborg, 6880
Tarm. Soldatervennestævne ved soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaaard , Oksbøl.
Videbæk
Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30 i Missionshuset , Nygade 10, 6920 Videbæk.
Soldatervennestævne ved kirkemusiker
Dorthe Lundgaard Jeppesen , Sørvad.

Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i ”Glimt”,
Græsted Hovedgade 34b, 3230 Græsted. Tale ved soldaterhjemsleder Finn
Juhl Nielsen, Vordingborg. Lotteri og
generalforsamling.

MØDER OG STÆVNER

København, kreds 4
Fredag d. 15. marts kl. 19:30 i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København.
Forårsfest og generalforsamling. Generalsekretær Per Møller Henriksen taler
over emnet: Hvor finder soldaten fred
midt i krigen?

Næstved, kreds 56
Onsdag d. 24. april kl. 19:30, 30 i Huset
på Kirkepladsen, Kirkestræde 1, 4690
Haslev.
Landssekretær Bjarke Friis taler og fortæller.

Slagelse, kreds 50
Fredag d. 1. marts kl. 17:30 på KFUMs
Soldaterhjem, Charlottedal Allé 1A,
4200 Slagelse. Fællesspisning, årsfest og
generalforsamling. Tidligere soldaterhjemsledere i Afghanistan Michala og
Casper Kure fortæller. Lotteri.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
BORNHOLM
Mandag d. 4. marts kl. 19.30 i Indre
Missions hus, Sct. Klemensgade 2, Klemensker.
Sangaften v. Carsten Mikkelsen, Hasle
og lotteri.
FREDERICIA
Onsdag d. 27. februar kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Tredevej 99,
7000 Fredericia.
Organist Birgitte Buus, Lyng Kirke: Noget om mit forfatterskab.

Onsdag d. 22. maj kl. 14.30 på KFUMs
Soldaterhjem, Tredevej 99, 7000 Fredericia.
Mit liv som politibetjent/sherif i Ejby v.
Carl Erik Refshauge.
HADERSLEV
Tirsdag d. 26. februar kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev.
Mit liv i soldatermissionen v/ Sigrid
Møller, Haderslev

Tirsdag d. 26. marts kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev.
Påske v/ Peter Kiil Nielsen, Sommersted
Tirsdag d. 30. april kl. 14.30 på KFUMs
Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 Haderslev.
Rejsen til Tanzania v/ Ellen Margrethe
og Søren Evald Andersen, Haderslev.

Onsdag d. 24. april kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Tredevej 99,
7000 Fredericia.
Ind i en anden verden v. Birtha og Jørgen.

Hvad sker der på
KFUMs Soldaterhjem?
Vil du gerne holdes løbende
orienteret om arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem i Danmark
og Afghanistan? Så kan du
abonnere på vore elektroniske
nyhedsbrev.
Sådan gør du:
- Gå ind på
www.kfums-soldatermission.dk
- Klik på ”Modtag vores nyhedsbrev” (i højre side) og et nyt
vindue åbnes
- Udfyld navn og e-mail

Stillinger i KFUMs Soldatermission
Soldaterhjemsledere til
Afghanistan
Vi skal løbende bruge soldaterhjemsledere til Afghanistan eller evt. nye internationale soldaterhjem.
Hold dig løbende orienteret på
www. kfums-soldatermission.dk/job

Medarbejder til KFUMs
SoldaterRekreation i
Hvorup
Pr. 1. april eller efter aftale søger vi en
assistent/stedfortræder med socialpædagogisk erfaring til at arbejdet på det
nyåbnede KFUMs SoldaterRekreation
i Hvorup.
Ansøgningsfrist 15. marts

Læs mere på www.kfums-soldatermission.dk/job

Soldatervennen nr. 1 • 2013

15

allegoriet.dk 12115

Et levende koncept

I Sønderborg kom en soldat forbi KFUMs Soldaterhjem tæt på lukketid efter at soldaten have været på
march. Han var meget glad for at der var mere dessert tilbage. Desserten nydes her sammen med et
spil uno med medarbejder Amalie Ehmsen.

Det daglige arbejde på KFUMs Soldaterhjem er det, som soldaterhjemsledere og
medarbejderne brænder for. Her i bladet
kan du blandt andet læse, hvordan soldaterne mærker, at medarbejderne ikke
bare arbejder på soldaterhjem for at have
et arbejde. Medarbejderne er en levende
del af konceptet KFUMs Soldaterhjem,
hvor der skabes hjemlige rammer i aktiv mission.

Den løbende drift af KFUMs Soldaterhjem er en stadig økonomisk udfordring. Både den traditionelle arbejdsform såvel som implementeringen af
KFUMs SoldaterRekreation koster penge. Den taknemmelighed, der kan lyse
ud af soldaternes ansigter, giver begejstring til at fortsætte, men det er desværre ikke tilstrækkeligt til at økonomien hænger sammen. Derfor beder vi
frimodigt om en god gave til arbejdet, så
soldater fortsat kan nyde godt af KFUMs
Soldaterhjem.

Støt vore soldater
-støt KFUMs Soldaterhjem
AfRIveS InDen InDBetAlIng

Reg.nr.

Kontonr.

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Sorteret Magasinpost 46305

Kreditornummer og beløbsmodtager

Meddelelser til KFUMs Soldatermission kan ikke
skrives på dette indbetalingskort. Evt. tilmelding til
betalingsservice eller indgåelse af aftale om fast
givertjeneste kan ske på telefon 33 12 40 42

Indbetaler

84946346

KFUMs Soldatermission

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.
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84946346

KFUMs Soldatermission

Treldevej 97
7000 Fredericia
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