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Bøn(ner) er afgørende
for en kristen
For nogle måneder siden havde vi på
KFUMs Soldaterhjem ved Almegårds
Kaserne, besøg af ca. 30 veteraner fra
Sjælland. Der blev lavet mad i stor
mængde, men endnu mere kaffe, skulle
der brygges.
Mens kaffen løber igennem, står en
af veteranerne og venter utålmodigt på
den skønne drik, og for at få tiden til at
gå står vi og småsnakker.

Et lille udpluk fra
samtalen:

Lars: Ved du hvorfor os kristne er så glade for kaffe?
Veteran: øh… nej ikke rigtig – hvorfor?
Lars: Fordi der er så mange bønner i!
Lidt stilhed – og så kommer smilet A
Måske (for nogen) en rigtig ”far”
humor, men det bragte alligevel smilet
frem, og indgangen til en god samtale
var klar.
I Joh. Åb. 3,20 står der:
”Se, jeg står ved døren og banker på;
hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå
ind til ham og holde måltid med ham og
han med mig.”
Bøn er at åbne døren for Jesus, for det
er hans ønske for os, at vi åbner op, så
han kan få lov at komme ind. Som kristne er det ikke mig der lever, men Kristus
der lever i mig, sådan at jeg kan stå ren
og hellig over for Gud.
Jeg tror måske, at vi alle sammen på
et tidspunkt har hældt vand på kaffemaskinen og tændt for den hvorefter vi
”bare” får en kop varm vand. Hvor blev
kaffen af? Uden kaffebønner bliver vi
skuffet – bønnerne skal bruges, vandet
skal hente næring i de malede bønner.
Sådan er det også med dig og mig – vi
må og skal hente kraft i bønnen. Uden
den bliver vi ikke andet end et rungende
malm. (1. kor. 13.1)

Jeg har nogle venner, som går meget
op i kaffe og hvilke bønner, der skal bruges, Etiopiske bønner, Caffe latte, cappuccino osv. Jeg må indrømme, at jeg nu
er godt tilfreds med den gode gamle traditionelle kaffe – men jeg kender heller
ikke smagen på alle de varianter, der findes. Spørgsmålet er, om jeg kender bønnens mange facetter.
Bøn er ikke bare at sætte sig med foldede hænder, men bøn er dialog med
Gud i mange forskellige varianter og,
der hvor du er lige nu også på cyklen, i
bilen, i netto og på soldaterhjemmet!
Tør du ”udforske” bønnens muligheder og kraft?
Kristenlivet uden bøn hænger ikke
sammen. Hvis vi vil leve tæt på Gud, må
vi også være i dialog (bøn) med ham.

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

Besøg vores hjemmeside
www.sugro.dk

KFUMS SOLDATERMISSION 125 ÅR

Invitation til jubilæumsfest
KFUMs Soldatermission fylder 125 år
lørdag d. 1. november 2014, og det fejres
på festlig vis i København.

Livgardens Musikkorps spiller til jubilæumsfesten.

Transport fra Jylland

Festgudstjenesten holdes i Holmens Kirke.
Foto: Ib Rasmussen, wikipedia.org.

Festtaler Jens Maibom.

Der vil køre busser fra Jylland til og fra
jubilæet: Én bus med start på KFUMs
Soldaterhjem i Hvorup/Ålborg med opsamling i Østjylland, én bus med start
i Holstebro og opsamling i Herning, én
bus med start i Varde og opsamling i Vejen og Odense, samt én bus med start i
Sønderjylland med opsamling i Kolding
og Fredericia.

Pris og tilmelding

Der er 400 pladser, som fordeles efter
først-til-mølle princippet. Tilmeld dig
derfor allerede nu til
jette@kfums-soldatermission.dk eller
tlf. 33124042. Oplys navn/navne, adresse, telefon og mail, eller benyt nedenstående talon og send den med posten.
Pris: 500,- kr. pr. person (inkl. kanalrundfart, eftermiddagskaffe, 3-retters
festmiddag, ekskl. Evt. transport).
Sammen med tilmeldingen bedes
jubilæumsafgift kr. 500,betalt med check eller sendt til
Sydbank, 8075 0000117840
til KFUMs Soldatermission,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Anfør ”jubilæumsafgift”.
Forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky.

Program

Kl. 13.00: Festgudstjeneste i Holmens
kirke, hvor biskop Peter Skov-Jakobsen
prædiker. Jubilæumsgave kan afleveres
ved udgangen.
Kl. 14.30: Guidet kanalrundfart i opvarmet/overdækkede både med afgang
fra Holmens Kirke. Kaffe/kage serveres
i bådene.
Kl. 15:30: Ankomst til Elefantvagten/
Mastekranen på Holmen. Mulighed
for at bese det tidligere KFUMs Orlogshjem på vej til Holmens Idrætsanlæg.
Diverse udstillinger m.m.

Operasanger Merete Laursen.

Kl. 17.00 Jubilæumsfest med middag.
• Operasanger Merete Laursen synger
sammen med Livgardens Musikkorps
• Korte hilsner
• Festtale ved forstander Jens Maibom
Pedersen, Diakonhøjskolen
• Jubilæumsrevy
• Forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky:
Mennesker i krig.

Tilmelding og betaling kan også ske via
hjemmesiden:
www.kfums-soldatermission.dk
Navn / navne:

Adresse:

Kl. 21.40: Tak for i aften.
Telefon:
Mail:
Soldatervennen nr. 3 • 2014
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AIRSHOW 2014
Af journalist Lone Frederiksen

Stor indsats med flot resultat

Ved Airshowet var der i alt ca. 270 frivillige,
der hjalp med til at få et godt resultat.

Et overraskende godt resultat af Danish
Air Show 2014 i Karup giver soldaterhjemslederparret Anne og Allan Schrøder det skub, der kan realisere deres drøm
om at opdatere soldaterhjemmet til dets
nuværende behov
Søndag den 22. juni besøgte mere end
100.000 interesserede Karup Flyvestation for at opleve Danish Air Show 2014 –
en fantastisk dag for ikke bare gæsterne,
men så sandelig også for KFUMs Soldatermission. Soldaterhjemslederparret i
Karup, Anne og Allan Schrøder, stod for
beværtningen af de mange besøgende i
teltene ude på pladsen.
”Jeg synes, det gik rigtig godt! Vejret er en spiller med stor betydning
for, hvordan sådan en dag går – er vejret godt, kommer der mange gæster og
dermed et større salg. Det gik så godt, at
der simpelthen var flaskehalse ved salgsteltene, der var simpelthen kø på grund
af vejret,” fortæller en begejstret og måske lidt træt Allan, der tilføjer, at der var
120.000 gæster i Karup mod 80.000 gæ4
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Vi fik solgt
100 bradepander kage
ster ved seneste Air show i Aalborg for
to år siden.

Udsolgt kage

”Vi havde otte madtelte og to pølsevogne, ølvogne, slikvogne, ovne og så to store kaffetelte som noget nyt, og de var et
hit! Her blev der solgt kaffe og hjemmebagt kage, og der var fyldt med mennesker hele dagen. Fordi teltene lå placeret
ude midt på området, dannede de samlingssted for folk, og der var også en rigtig god udsigt til det hele,” forklarer Allan og fortsætter:
”Det var supergodt! Vi fik solgt 100
bradepander kage – ja, de var udsolgt allerede klokken tre!”
Soldaterhjemmets køkken har været
flittigt brugt op til air-showet, hvor tre
frivillige brugte tre dage på at bage de

100 bradepandekager. Og frivillige skal
der til…

Ikke uden frivillige

Selvfølgelig kunne Anne og Allan ikke
stå alene med den store opgave, det var
at servicere 120.000 mennesker.
”Vi havde et mål, der lød på at få fat
i 250 frivillige til air-showet, og det mål
var nået allerede 14 dage- tre uger inden,
og vi endte med at have 270 frivillige. Vi
skulle ikke gøre meget selv for at få fat i
dem, da netværket fungerer så godt, og
for mange er det en tradition at hjælpe til
ved arrangementer. Hele familier kommer og bakker op om det,” fortæller Allan og retter en stor tak til de frivillige:
”Rigtig stor ros til de frivillige, som
knoklede hele dagen, og cirka 40 stykker af dem knoklede også hele dagen før
arrangementet! Det skal de have en stor
tak for.” Overskuddet er endnu ikke helt
på plads, men det foreløbige resultat eger
på et overskud på mindst 1.500,- kr.pr.
frivillig til KFUMs Soldatermission.

AIRSHOW 2014

Tiden gik utrolig hurtigt,
men det var virkelig fedt.
Det vil jeg gerne gøre igen

Mens flyverne lavede opvisning var der gang i salgsteltene.

Fed oplevelse

22-årige Maja Mølleskov Petersen, der
læser til socialdiakon på Diakonhøjskolen i Århus, var en af de frivillige, som
gav en hånd med og sørgede for, at ingen
gik sultne eller tørstige derfra.
”Jeg var i et af teltene på pladsen hele
dagen, hvor jeg blandt andet lavede hotdogs og fyldte varer op. Der var kø hele
tiden, og vi løb tør for ovne til at varme
brød i og griller til pølser,” fortæller hun
og tilføjer, at de af og til måtte vente på at
få fat i flere varer. Maja, som i øvrigt har
en god portion erfaring med at være frivillig i KFUM-sammenhæng og har været volontør på soldaterhjemmet i Høvelte i et år, stod i teltet sammen med andre
frivillige unge, der er tidligere medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem.
”Vi havde det hyggeligt og sjovt med
hinanden, selvom der var så travlt. Jeg
fik nye bekendtskaber og snakket med
nogen, jeg ikke har snakket så meget
med før. Jeg synes, at det her er en rigtig
god måde at gøre reklame for soldaterhjemmene på, og det var fedt at gå med
KFUMs Soldaterhjems T-shirt, som folk
kunne genkende,” forklarer Maja og slår
fast:
”Det var et virkelig fedt arrangement!
Vi havde travlt, og tiden gik utrolig hurtigt, men det var virkelig fedt. Det vil jeg
gerne gøre igen.”

Multifunktionelt
soldaterhjem

Med en omsætning på en lille million

tilfalder der et klækkeligt overskud til
soldaterhjemmet i Karup, hvor pengene
allerede er øremærket.
”Pengene skal bruges på at holde soldaterhjemmets bygning up to date. Vi
skal have nye vinduer og møbler. Møblerne skal skiftes ud, fordi behovene
har ændret sig. Nu kommer der ikke så
mange værnepligtige ad gangen mere,
derfor behøver vi ikke så mange kantinemøbler. Til gengæld får vi flere og flere
andre gæster, som for eksempel kommer
her på kursus, så vi vil skabe flere hyggemiljøer og en lektiecafé. Soldaterhjemmet skal være mere multifunktionelt,”
slår Allan fast.

Forsyningstropperne på vej.

Stor ros til de frivillige,
som knoklede hele dagen

I alt blev der omsat for en lille million kr.
Besøgstallet er anslået til 120.000.

Soldatervennen nr. 3 • 2014
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KORT NYT
Af Per Møller Henriksen, Generalsekretær

Anmeldelse

KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. Mens lejren bliver
pakket ned og “det rigtige soldaterhjem” er sendt hjem,
er der indrettet soldaterhjem under et par presenninger.

Tak til Simon Søvndal og Ragnar Rasmussen for tiden i
Camp Bastion
Som omtalt på side 8-9 er KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion netop afviklet
sammen med, at de danske soldater har
forladt Helmand provinsen i Afghanistan. Simon og Ragnar har fået opgaven
at afvikle soldaterhjemmet og tage sig
godt af de sidste danske soldater. Tak for
en meget stor og populær indsats. Selv

om antallet af soldater har været faldende har Simon og Ragnar opretholdt et
meget stort besøgstal og skabt det kristne fristed, som siden 2008 har haft betydning for rigtig mange soldater.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over
fremtiden.

Formands- og kasserermødet blev traditionen tro holdt på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

Nyt fra bestyrelsen

Ved formands- og kasserermødet lørdag
den 3. maj i Fredericia var der valg til bestyrelsen. Genvalgt blev Svend Erik Jensen og Henrik Busk Rasmussen. Suppleanten Christian Schmidt ønskede ikke
at genopstille. Ny suppleant er Bo Mejlgaard, Lystrup.
Der var også valg til KAU. Egon Jakobsen ønskede ikke at genopstille. Genvalgt blev Anny Rønne, Haderslev, og
nyvalgt blev Ivan Hove Kristensen, Kibæk. Den tidligere suppleant Bo Mejlgaard ønskede ikke genvalg. Ny suppleant
blev Kirsten Pedersen, Starup.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Jesper Hornstrup som formand og Filip
Hove Kristensen som næstformand.

Airshow i Karup

Søndag den 22. juni var mere end
6
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100.000 gæster mødt op på Flyvestationen i Karup for at se flyopvisning og militær grej. KFUMs soldatermission havde igen fået betroet opgaven at forestå
salg af mad og drikke. Der var højt humør og stor travlhed blandt de 270 frivillige, som sikrede god service og en meget flot omsætning på ca. 1. mio. kr. Læs
evt. mere på side 4-5. Tak til de mange
hjælpere.

Husk Dannebrog den 5.
september

5. september er officiel flagdag for alle
der har været udsendt i international tjeneste på vegne af Danmark. Folketinget
markerer dagen på Christiansborg, og
målet er, at der rundt i alle kommuner
også vil ske en markering. Vi opfordrer
alle soldatervenner til at bakke op om
dagen og til at hejse Dannebrog.

Forfattere:
Laurie B. Slone (PhD) og
Matthew J. Friedman (MD, PhD)
Forlag: Herreværelset (2010).
”En krig rækker langt ud over slagmarken. Som soldat i en krigszone, bliver
man for evigt forandret af sine erfaringer,
og livet har ændret sig for familie og venner, som måtte blive hjemme”.
Denne sætning er rammende for bogens
indhold. Bogen er skrevet at to særdeles kompetente forfattere, som begge er
uddannet på højeste plan i forhold til de
traumer m.m. soldaten og dennes pårørende kan blive ramt af (bl.a. posttraumatisk stress syndrom PTSD). Ydermere
arbejder de med soldaten og de pårørende og har gjort det igennem en del år.
Bogen er velskrevet og let læselig uden
præg af de professionelles sprogbrug og
vendinger.
Bogen giver en god indsigt og viden om,
hvad sker der med mig som soldat, som
partner/barn/forælder/ven før, under og
efter en udsendelse til en krigszone.
Derudover giver den gode redskaber og
hjælpemidler til at tackle oplevelserne /
virkeligheden, så der bliver mulighed for
at være i situationen og komme videre.
En god bog til de, der står i denne livssituation eller har relationer til soldaten
og pårørende.
Anmeldt af: Ruth Tidemand Nielsen

SOLDATERMISSIONENS UNGE
Af Bjarke Friis

Soldatermissionens Unge sælger i den varme sommer
Soldatermissionens Unge (SMU) er ved
at have en tradition for at være tilstede
på mindst én af sommerens store bibelcampinger. De seneste år har SMU været på SommerOase for at bemande en
café og skabe synlighed om KFUMs Soldatermission. Men i år har fem fra soldatermissionens ungdomsudvalg kastet sig
over Hjallerup Bibelcamping, hvor de
sælger mad i grillen. Mona Skipper, Ninna Simmelsgaard Broe, Betina Madsen,
Anita Mikkelsen og Rakel Henriksen
bruger en uge af deres ferie på Hjallerup,
hvor de gerne får nye interesserede i at
blive medarbejdere på ét af KFUMs Soldaterhjem. ”Ud over os fem er der flere
ad hoc frivillige”, fortæller Mona Skipper, der sidder på én af pladserne i Soldatermissionens Ungdomsudvalg. ”Salget
er gået forrygende godt de første dage,
og vi har fået ros for vores service. Indtil
videre er det gået over al forventning og

Å-festival:
Snøfler, solskin
og godt selskab

Soldatermissionens
Ungdomsudvalg
og nogle nuværende volontører havde fundet vejen til Sønder Felding i
Pinsen, hvor der blev afholdt Å-festival. På festivalen var der både tid til at
hygge sammen, men der var også tid
til at komme til møderne og koncerterne. På Å-festival var der også tid til
at snakke med mulige kommende volontører, hvor de kunne spørge ind til,
hvad jobbet indebærer, og hvorfor det
er fedt at arbejde på et soldaterhjem.
Hen på de sene nattetimer var teltet meget besøgt. Man kunne nemlig få en kop
kaffe og noget kage eller snøfler (studenterbrød), hvis man havde lyst til det. Den
mulighed var der mange, som benyttede sig af alle aftnerne. I Pinsen var teltet også besøgt af tidligere volontører, og
det var også muligt at snakke med dem.
Søndag eftermiddag er det en tradition,
at Soldatermissionens Unge afholder

Mona Skipper (tv) og Ninna Simmelsgaard Broe
(th). Tilstedeværelsen på Hjallerup Bibelcamping er med til at øge kendskabet til arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem.

her er en fantastisk god stemning”, lyder
det fra Mona under et interview midt i
uge 31 omtrent halvvejs henne i ugen
med Hjallerup Bibelcamping. KFUMs
Soldatermission får del i overskuddet fra

salget i grillen på Hjallerup Bibelcamping som en tak for indsatsen. De fem er
alle tidligere medarbejdere på KFUMs
Soldaterhjem, hvilket måske er forklaringen på deres gode serviceniveau….
Af Anna Tougaard, volontør i Varde

lagkagebanko, som der også bliver afholdt på soldaterhjemmene rundt omkring i landet. Det var ikke anderledes i
år. Søndag kl. 15 var der cirka 90 mennesker, som var mødt op for at spille banko
om en lagkage. Det var flot, at så mange mødte op, selvom der foregik mange
andre ting på samme tidspunkt. Selvom
solen ikke skinnede fra morgen til aften,
så var humøret højt hele tiden. Og mon
ikke SMU tager afsted igen næste år?

Kortspil skal der også til.

Der spilles lagkagebanko.
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STATUS
Af Per Møller Henriksen

En million besøg på KFUMs Soldat
Folketingets beslutning om at sende
danske soldater til den Nato ledede ISAF
mission i Afghanistan har haft en meget
afgørende betydning for dansk forsvar
og for KFUMs Soldatermission. I forbindelse med at de danske soldater forlader Camp Bastion i Helmand, lukker
også KFUMs Soldaterhjem som en af de
sidste faciliteter i den danske lejr. Det er
en oplagt anledning til at gøre status.
De danske soldater har været i nogle
af de sværeste kampe og lidt de største
tab siden krigen 1864. Et stort antal soldater er blevet såret/skadet, og hele 43
danske soldater har mistet livet. Det har
naturligvis skabt stor opmærksomhed,
og selv om pressen og politikerne ofte
har talt om at trække de danske soldater
hjem, så har opbakningen fra befolkningen til soldaterne været meget stort.
Efter at KFUMs Soldatermission har
drevet soldaterhjem i Bosnien, Kosovo
og Irak var det helt oplagt, at der skulle oprettes et KFUMs Soldaterhjem i
den store hovedlejr Camp Bastion. Efter
at Forsvaret havde vurderet, at sikkerhedssituationen tillod det, etableredes
et soldaterhjem bestående af 6 containere (fabber) så der var en TV stue med
bibliotek på 20 m2 og et 40 m2 kombineret køkken og opholdslokale. Senere
blev der etableret en delvis overdækket
terrasse, som har været det sted, hvor de
fleste soldater har opholdt sig og hvor aftensang/andagt og mange arrangementer er blevet afholdt.
Det blev Ruth Brik Christensen der
i 2008 blev den første soldaterhjemsleder. Hun havde året før været leder af
soldaterhjemmet i Camp Dannevang i
Irak og havde stået for åbningen af soldaterhjemmet i Camp Einherjer. Særligt
i Einherjer havde soldaterhjemmet haft
en meget central placering og været lejrens samlings- og omdrejningspunkt
midt under de mange raketangreb.
Den samme centrale funktion kom soldaterhjemmet i Camp Bastion hurtigt til at
have. Det var her alle mødtes, og når der
kom besøg fra Danmark, kom kongelige,
politikere, militære chefer og pressefolk
8
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På KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan har der været
mange samtaler med soldater. Her er det soldaterhjemslederne Selma Schou (i midten) og Judy Jochumsen (th)
i samtale med en soldat i Camp Bastion i 2013.

Der blev sunget med og bedt med
på soldatens bøn og fadervor
m.fl. på soldaterhjemmet. Det var her, de
skrev på VIP ruden og ofte talte til soldaterne på soldaterhjemmets terrasse.

Et stort medansvar

Et af de ting som var meget anerledes
end herhjemme var, at soldaterne følte et stort medansvar for ”kuffen”, som
de kaldte soldaterhjemmet. De satte selv
kaffe over, hjalp med at bage og skaffe
forskellige varer. Lige fra begyndelsen
var Ruth Brik Christensen god til at opbygge kontakter til det engelske køkken,
som blev hovedleverandør af gratis råvarer til bagning o.m.a. Stor kreativitet
er også udvist for at skaffe danske va-

rer som brun farin, flormelis, rugbrødsblandinger, krymmel, kageflag og ikke
mindst spegepølse, remolade og ristede
løg til ”dansk søndags-morgenbord”.
Der er blevet sponsoreret rigtig mange
varer og soldaterne har været behjælpelig med at bringe det med i deres bagage,
når de var hjemme på leave (ferie).
Jeg tror, der er en klar sammenhæng
med at mange af tingene var gratis. Der
var en cigarkasse man kunne lægge gaver i – og der kom mange gaver! Det var
også der, man lagde penge for de kolde
sodavand m.m. som sortimentet også
blev udvidet med – høflig selvbetjening – og døgnåbent! Noget som især de

Daværende Udenrigsminister Lene Espersen i samtale med sårede soldater på soldaterhjemmets terrasse i
Camp Bastion i 2010. Det har været ét af inspirationspunkterne for KFUMs SoldaterRekreation i Danmark.

EFTER 6 ÅR I AFGHANISTAN

terhjem i Afghanistan fra 2008 - 14
udenlandske soldater undrede sig rigtig
meget over.
Soldaterhjemmet har i den grad været
et fristed – et oase midt i Helmand ørkenen. At det både var det reneste og hyggeliste har nok betydet noget, men det vigtigste er de skiftende ledere, der har skabt
den helt specielle KFUM stemning. Ved at
være opmærksomme på den enkelte, lytte
til hans eller hendes historie og hjælpe med
alt muligt samt naturligvis at dele evangeliet både ved personlige samtaler og ved
den daglige aftensang/andagt. Ja, kort fortalt at give evangeliet videre med øjne, ører,
hænder og mund.

Egne oplevelser i 2010

Min kone og jeg fik selv lov til at opleve
soldaterhjemmet i Camp Bastion i foråret
2010. Selv om jeg havde hørt mange ledere fortæller om det, så var vi alligevel positivt overrasket over det store besøgstal,
for atmosfæren og opbakningen til både
sociale aktiviteter og den daglige aftensang på terrassen. Der blev sunget med og
bedt med på soldatens bøn og fadervor.
Rigtig mange soldater bad om en kors og
vi delte også felttestementer ud til mange.
Ved flere lejligheder var aftensangen en
del af det officielle program, som andre i
lejren havde planlagt. Bl.a. ved markeringen af 5. maj, hvor der var forskellige indslag, og hvor de havde skrevet ind i programmet, at der kl. 21.00 var aftensang
over Befrielsen ved KUF-far.
Soldaterhjemmet blev også samlingsstedet for de soldater, som havde været
en tur på felthospitalet og ventede på at
komme tilbage til deres enhed. Udover
at blive tilset af læger/sygeplejesker et
par gange om dagen, så opholdt de sig
fra få dage til flere uger på soldaterhjemmet næsten alle vågne timer. Ingen havde
spurgt KFUM om at tage sig af disse soldater, men de indgik i det daglige besøg
på lige fod med alle andre. Jeg opfatter det
som et af inspirationspunkterne til etab-

Gennem årene har der været mange VIP-besøg på KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan. Her er det HKH Prins Joachim på besøg i
MOB Price i maj 2013, som er fotograferet med soldaterhjemslederne Ninna Simmelsgaard Broe (tv) og Ruth Brik Christensen (th).

lering af KFUMs SoldaterRekreation. Vi
forestod ikke behandlingen, men skabte
hjem, tryghed og fællesskab. Der var altid
andre at snakke med, men der var samtidig mulighed for at være sig selv.

Besøgsrekord i Price

Samtidig med at vi var i Camp Bastion begyndte Ruth Brik Christensen
et soldaterhjem i MOB Price. Det var
den anden store lejr, hvor den danske
stab var beliggende i 2010. Soldaterhjemmet blev påbegyndt i et telt og fra
juni var det nye soldaterhjem klar til
at tage imod de mange både danske
og udenlandske soldater som besøgte
Price. Den ene måned efter den anden
slog besøgsrekord med over 20.000 besøg. Soldaterhjemmet blev lukket igen
i 2013, da de fleste danske kampsoldater rejste hjem og Camp Bastion blev
lejren hvor danskerne var samlet.

for KFUMs Soldatermission både i pressen, ved foredragsvirksomhed og rundt i
kirker og menigheder. Der har ofte været
udsendelsesgudstjeneste og vore udsendte har sammen med soldaterne være med
i kirkebønnen og rigtig mange har bedt
for arbejdet. Mange politikere, militære
chefer og pressefolk har oplevet soldaterhjemmets betydning på egen krop, og det
har været med til at gøre arbejdet kendt
og dermed forbedret KFUMs Soldatermissions image.
Vi skylder både bagland, soldaterhjemsledere og ikke mindst Gud en stor
tak for den opgave vi har fået betroet
med at drive KFUMs Soldaterhjem i
Afghanistan.

Stor glæde og støtte

Konklusionen er, at de to soldaterhjem i
Price og Bastion har været til stor glæde
og støtte for rigtig mange danske og udenlandske soldater fra 2008 til 2014. Samtidig
har vi haft mange dygtige soldaterhjemsledere, der er blevet vigtige ambassadører

Soldaterhjemmene Price og Bastion har været til stor glæde og støtte for rigtig mange

Flaget på halv i Camp Bastion minder om krigens alvor. 43 danske soldater har mistet livet
i Afghanistan.
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TEMA: KAFFE
Interview: Annette Lundgaard

Kaffesmagen er den samme
Termometeret siger 40 grader og solen
bager som om man var en bolle i ovnen.
Sådan følte 23-årige Kenneth Vestesen
fra Varde, da han var udsendt til Afghanistan med ISAF 15 en utrolig varm dag
efter en tur ude af lejeren camp Price.
Efter sådanne ture var Kuffen (KFUMs
Soldaterhjem) uundværlig.
Kenneth Vestesen sætter ord på KFUMs
Soldaterhjems betydning i Afghanistan,
og hvilken personlig betydning soldaterhjemmet har haft i hans danske tjeneste på Varde kaserne og Sergent skolen i
Sønderborg.

Kaffe, kaffe og Kuffen

Da Kenneth var udsendt begyndte hans
typiske dag så sent som muligt med at spise morgenmad i cook-house (kantinen) helst 3 minutter før lukketid. Derefter forsøgte Kenneth at trække sin krop hen til
Kuffen for at få sit kaffedepot fyldt op. Der
gik hurtigt en halv times tid med den proces, og først derefter kunne Kenneth påbegynde dagens gøremål. Kl. 15.00 havde Kuffen endda gratis kage eller nybagte
bolle, så der sad Kenneth også på soldaterhjemmet med en god kop kaffe i hånden.
Om eftermiddagen blev han ofte hængende for ofte at tage kampen op med en omgang partners eller skak.

Altid blive hilst ved
fornavn

Hver gang Kenneth satte foden ind på
soldaterhjemmet, blev han hilst med
fornavn, en meget basal ting men med
stor betydning. Det varmer at blive budt
velkommen, og det er personligt at blive kaldt ved navn. Snakken gik ofte med
soldaterhjemslederne Jakob og Kristine.
”De havde ofte et andet syn på tingene
og så snakkede vi ofte om dét derhjemme, og hvad man ellers havde på hjertet.
Egentlig var det bare dejligt at snakke
med ”civile” om andet en soldatersnak”,
husker den professionelle soldat.

En vigtig brik

Umiddelbart lyder det som om Kenneth
var ansat til at hænge på Kuffen. Men på
10
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Kenneth Vestesen fra ISAF 15 i foråret 2013
sætter ord på soldaterhjemmets betydning.
Her ses Kenneth på arbejde udenfor lejren.

det halve år han var udsendt, var han
kun ude på opgaver udenfor lejren i 31
dage. De fleste andre dage gik i Camp
Price lejren, hvor han nød at tilbringe tiden på KFUMs Soldaterhjem.

Sluch ice prøve smagning

Én dag husker Kenneth særligt. Her
stod soldaterhjemslederne og eksperimenterede med en ny sluch ice med
Mountain Dew (energidrik) og samme
dag kom Kenneth og hans makker hjem
fra en opgave ude af lejeren. Som de eneste havde de mulighed for bare at parkere bilen, når de kom hjem. Hurtigt satte
de sig på soldatehjemmet, hvor de fik tilbudt gratis sluch ice med henblik på at
vurdere, om den nye smag ville være et
hit. Det lyder måske ikke af så meget,
men det betød rigtig meget for Kenneth
og makkeren, og så kunne de samtidig
få talt om, hvad de havde oplevet udenfor lejren og få vendt nogle af de tanker,
man gør sig, når man kører ud af lejren.

At servere forskelligt

Kenneth har svært ved at sammenligne
soldaterhjemmet i Afghanistan med soldaterhjemmene i Danmark. Kaffe smagen ens, men ellers opleves det som to
forskellige ting. Noget af det, som er
en stor forskel, er servicen og måden, at
holde hjemmet kørende. I Afghanistan
er der gratis kaffe, gratis kage og boller. Alle er sammen om at få Kuffen til at

være et hjem, sammen om at lave kaffe
og lægge penge i kassen, hvis man køber
noget osv. Ja mangler der kaffe kan det
lige så godt være en soldat som soldaterhjemslederne, der sætter ny kaffe over.
I Danmark er soldaterne selvfølgelig
også delvis forskellige fra Afghanistan.
Herhjemme er det i høj grad værnepligtige, som bruger soldaterhjemmet som
et fristed, og kassebetjening er en nødvendighed. I udlandet er det en bred
blanding af alle slags udsendte. Der er en
stor spredning i aldersgruppen, og det
er en fællesopgave om at få Kuffen til at
være godt at være.

Det danske soldaterhjem

Som værnepligtig var Kenneth ofte på
soldaterhjemmet. Han havde købt et
kaffekort, som gav mulighed for at drikke alt det kaffe, han havde brug for. Så
når Kenneth kom ind på soldaterhjemmet, kunne han selv gå om bag disken
og hente kaffe. Det gav en hjemlighed,
som der blev sat stor pris på.

Et liv uden Kuffen

For Kenneth og kammeraterne var det
ikke en mulighed at være foruden Kuffen i
Afghanistan. Det har han mærket på egen
krop. Kuffen blev pakket ned fem dage før,
han rejste hjem. ”Aldrig har dagene været
så lange”, husker Kenneth. Der fandt han
ud af, at Kuffen var omdrejningspunktet
og en vigtig brik i hverdagen.

TEMAGUIDE
Af Maja Bechmann og Karin Juhl Nielsen

Fra brugt kaffepose til flot taske

SÅDAN LAVER DU EN
KUF-CHOKOLADEKAGE
Kaffe ledsages ofte af kage, og
KFUMs Soldaterhjem er kendt for
KUF-kage i mange forskellige modeller. Soldatervennen bringer her
en af de hemmelige opskrifter på
KUF-Chokoladekage. Opskriften
er til 2 gastronetter, men kan evt.
bages i mindre målestok.

Ingredienser:

300g margarine
1200g sukker
8 æg
1200g mel
200g kakao
10 dl appelsinjuice eller mælk
4 tsk bagepulver
4 tsk natron
2 tsk vaniliesukker

Freemgangsmåde:

Krisen har sat ting i stå i vores samfund,
men den har også sat meget i gang. Genbrugstanken er blevet “in”. Genbrugsbutikkerne blomstrer som aldrig før. Et nyt
ord er opstået: Up-cycling dvs. ting, som
er uden værdi i sin oprindelige form, får
en anden værdi i en ny form. F.eks. kaffeposer, dåseclips og videobånd bliver
til tasker. Grammofonplader bliver til
skåle, sodavandsdåser bliver til lysestager osv.
Det hele begyndte for ca. fire år siden,
hvor vi fik øjnene op for alle de smukke
ting, der kan laves af affald. Vi gik i gang
med at samle kaffeposer og dåseclips, og
vi gik på opdagelse på internettet og hos
andre, som var i gang.
Årsmødet i Vordingborg 2012 satte
rigtig gang i taskefremstillingen. Vi producerede tasker af genbrugsmaterialer i
mange størrelser lavet af kaffeposer, dåseclips, gamle broderier og cowboybukser. Vores bod blev besøgt af mange på

årsmødet, og interessen var stor, vi fornemmede et godt miljø omkring genbrug. Der blev solgt for lidt over 3.000
kr. til fordel for soldatermissionen.
Siden har vi fundet nye former og
ting. Det er kun fantasien, der sætter
grænser, og vi oplever ideerne står i kø.
Vi laver tasker, fordi det er sjovt at kunne
lave noget brugbart af noget, der ellers
bliver smidt ud. Vi hygger os med det,
sammen og hver for sig, og mange viser
stor interesse for det. Vi har naturligvis
mange mennesker i gang med at samle
poser, clips, lynlåse, tråd, stof osv. Ligesom vi selvfølgelig selv er hyppige gæster
i genbrugsbutikker rundt om i landet, på
jagt efter materialer, der kan anvendes.
Det har været en rigtig god oplevelse at
se, hvordan mange mennesker gerne vil
samle ting til os.
I denne lille artikel er det så kaffeposer, vi skal sige noget om. Processen
er lang: først samler vi ca. 42 poser (det
bruges der til en lille taske), så gøres de
rene, dernæst skæres de ud i stykker,
som foldes 16 gange og flettes ind i hinanden. De flettes sammen til ringe, der
så syes sammen til en taske. Tilslut skal
lynlåsen monteres.
Vi kan henvise til at søge på nettet,
hvor hele processen kan følges. Tast i søgefeltet: “genbrugsguld flettede tasker”.
Så er der kun tilbage at ønske god arbejdslyst, hvis nogle vil i gang, vil vi gerne
stå til rådighed med hjælp og vejledning.
Vi er at træffe den sidste onsdag i måneden i Køge missionshus, hvor vi har
kreativ cafe kl. 9-12.
Eller på karin@elvercom.dk.

Pisk æg og sukker sammen.
Margerinen smeltes og blandes i.
Bland resten og hæld det i sammen med mælken/appelsinjuicen.
Bages ved 160 grader varmluft og
80% blæser i ca 35-45 time.
God fornøjelse.
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TEMAGUIDE
Af Evan Johansen

En kop kaffe er ikke bare en
kop kaffe
i sin fritid driver det lille firma ”Bønneexpressen.dk”, hvor den gode kop kaffe
er i centrum.
” Det er et godt spørgsmål, hvad den
gode kop kaffe er. Det er svært at sige,
men for mig handler, det om, at lave en
kop kaffe, der smager. Kaffe bør sammenlignes med det gode glas rødvin, vi
nyder til maden. Vi skal ikke bare lade os
nøje med den almindelige fra supermarkedet, som har fået en alt for hård behandling i brændingen, for at gøre den
langtidsholdbar”, fastslår Martin.

Find din egen kaffe

Martin Nyegaard er til daglig restaurantchef på
”Komfur” i Århus. I fritiden driver Martin det lille
firma Bønneexpressen.dk, og giver her sit bud
på hvad en god kop kaffe er.

At brygge en god kop kaffe er ikke bare lige
noget man gør. Det kan være en hel videnskab at fremstille den bedste kop kaffe.
I mange år har det at lave en kop kaffe
blot været noget, man lige gjorde. Man
købte favoritmærket i supermarkedet,
hældte bønner i tragten og vand på maskinen, og vupti havde man en kop kaffe. Den blev indtaget ved morgenbordet,
efter middagen i selskab med gode venner eller andre steder, uden at vi tog særlig notits af kaffen udover, om den var
blevet lidt for tynd.
Men de seneste år har tingene ændret
sig – en kop kaffe i dag er ikke bare en kop
kaffe. Der er kommet en hel ny tendens,
og flere og flere haf skiftet den røde pose
(eller hvad farve den nu havde) ud med
små poser med specielle kaffesorter.
Men hvad er en god kop kaffe? Redaktionen har stillet spørgsmålet til
Martin Nyegaard, der til daglig er restaurantchef på ”Komfur” i Aarhus, men
12
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Det er næsten en videnskab at finde
frem til den rette kaffe, som man synes
om. Der er mange forskellige kaffesorter,
og det handler også om, hvor i verden
kaffen er produceret. Og ligeså meget
handler det om, hvilken kaffe man har
lyst til. Skal det være en almindelig kop
kaffe eller en espresso, cafe latte, cappucchino eller...
For kaffeeksperten Martin handler det
om de rigtige bønner. ”Som kaffedrikker
skal man gøre op med sig selv, hvad man
er mest til. Skal det være en lidt sød kaffe,
en stærk kaffe eller en blanding? Mange
tror det handler om, at have den rigtige
kaffemaskine, og de investerer i helt dyre
maskiner, men det er slet ikke afgørende
– det handler kort og godt om, hvordan
bønnerne er”, fastslår Martin, der håber
at danskerne bliver endnu mere bevidste
om, hvad de drikker.
Der er de senere år opstået mange små mikroristerier, og det er herfra,
man får de bedste bønner. Der er kræset
om bønnerne, og fremfor alt er de friske.
Ifølge eksperten der det allervigtigst, når
der skal laves en god kop kaffe. Her er

Det handler
kort og godt
om, hvordan
bønnerne er

der ikke tilsat noget, som skal gøre kaffen langtidsholdbar.

Ingen opskrift

Der gives ikke rigtig en opskrift på,
hvordan den gode kop kaffe laves. Man
må prøve sig frem, men for Martin er det
afgørende, at man går på jagt og finder
sin ”egen” kaffe. ”Jeg håber, at udviklingen fortsætter, og at mange flere bliver
bevidste om, hvad en god kop kaffe er.
Det fortjener kaffen. Jeg vil gerne opfordre til, at man går på jagt i kaffeverdenen
og finder den kaffe, man bedst kan lide,
og at man så nyder den på samme måde
som et godt glas rødvin”, slutter Martin
Nyegaard. Med andre ord en kop kaffe
er ikke bare en kop kaffe. God jagt efter
den gode kop kaffe.

DET KAN DU BRUGE
KAFFEGRUMS TIL
Håndrens: Put kaffegrums på
hænderne evt. sammen med lidt
sæbe og lidt olie. Det er den perfekte håndrens selv til meget beskidte hænder.
Bodyscrub: Spar pengene til den
dyre bodyscrub og genbrug dit kaffegrums. Også her er det nok med
lidt sæbe eller olie oveni.
Sneglegift: Snegle bryder sig
ikke om kaffegrums. Derfor er det
yderst velegnet som sneglegift i
haven samtidig med, at det gøder
jorden. Planter tager ikke skade af
kaffegrums.
Hårkur: Smør kaffegrums ind i vådt
hår sammen md balsam og fordel
det. Put en plastpose over håret
og lad det sidde ½-1 time. Derefter skylles håret grundigt igennem, hvorefter håret bliver lidt mere
blankt og stærkere. OBS: Lyst hår
kan blive en lille smule mørkere
med denne behandling.

TEMA: KAFFE
Af Bjarke Friis

En dag på KFUMs Soldaterhjem
ESSAY: Soldatervennen følger en kaffekande en helt almindelig dag på ét
af KFUMs Soldaterhjem.
Det er godt op af dagen før jeg
kommer i brug denne dag. Sådan
er det ofte i mit hjem, hvilket passer mig ganske fint. Hvis jeg skal
være til nogen nytte tidligt på dagen, kræver det en god stærk
morgenkaffe for at få mig
i hopla. Ikke helt så stærk
som tjære, så smagen bliver
sur, men en kaffe med duft af
morgenbord og en god kraftig smag. Det er ikke i dag,
hvor jeg får min første kaffe,
mens solen står højest på himlen. Jeg er heldig at komme ud i
solen. Ud på terrassen, hvor jeg nænsomt bliver sat på bordet mellem to
spinkle herrer. De tynde fingre, der
tog ved mit håndtag og placerede mig
her, vidner om, at de to herrer har et
mere stillesiddende arbejde ovre på kasernen. De taler om omstrukturering
og ændringer i bemandingen. Den ene
herre synes at alt var bedre i gamle dage,
mens den anden minder om, at strukturændringer nærmest er et grundvilkår i Forsvaret. I hvert fald i al den tid,
hvor han har været ansat. Efter et par
kopper kaffe kommer jeg brat tilbage på
disken. Deres pause sluttede tilsyneladende brat.
Et par timer senere kommer jeg igen i
brug. Denne gang er det soldaterhjemslederen selv, der griber fat i mig, fylder
mig op for at sætte mig i et hjørne af det
store rum. Udover lederen får jeg selskab af en mand i civilt. Af samtalerne
kan jeg fornemme, at det er en veteran, der har været på mission i Irak. Efter hjemkomsten gik det godt i flere år,
men nu er tankerne ved at vende tilbage.
Soldaterhjemslederen siger ikke meget,
men spørger ind i mellem til den historie, veteranen fortæller. Det er ikke ofte,
at lederen sidder stille på en stol i over
en time, som jeg er førstehåndsvidne til
i dag. Flere gange har jeg overvejet, om
soldaterhjemslederen opfatter mig som

overflødig. Fra min plads på hylden kan
jeg med et halvt øje se, at han ofte tager
kaffe direkte fra maskinen – helt uden at
jeg kommer i brug. Men lige her ved på
dette bord i hjørnet af det store rum føler
jeg for alvor, at jeg kommer til min ret.
Som samtalen (eller måske nærmere den
lange monolog med enkelte spørgsmål
ind imellem) skrider frem kan jeg lidt
bedre forstå, at de mentale reaktioner efter krigen kan føre vidt. Veteranen oplevede at være i sit es under udsendelse.
Irakveteranen følte, at han duede til noget og kunne bruges for præcis dét, som
han var. Kort tid efter stoppede den militære karriere efter eget ønske og blev erstattet af et job som sikkerhedsvagt. Det
gik derudaf det første lange stykke tid,
men nu er veteranen i en mental bakkedal. Her kommer tvivlen: Om han skulle være blevet i Forsvaret og have taget
en udsendelse mere? Om hans følelse af
ikke at slå til som familiefar med de skiftende arbejdstider? Det havde været lettere hvis soldaterhjemslederen havde et
klart svar på alle disse spørgsmål, men

det oplevede jeg
ikke i dag. Jeg
bliver stående på bordet
et par timer
alene
med
god tid til at
fordøje de ord,
der har passeret
mig de seneste timer.
Fra hjørnet i det store rum kan jeg se,
at der kommer adskillige ind af døren.
Flere grupper af varierende størrelse,
hvoraf næsten alle passerer op forbi disken for at fylde en tallerken med mad.
Der plejer at være på denne tid af dagen,
hvor der kommer lidt mere gang i hjemmet. Selv om man aldrig kan forudsige det før dagen er slut, så tyder det på
en god aften. En yngre kvinde tager fat
i mit håndtag for at flytte mig tilbage på
disken samtidig med en beskidt tallerken i den anden hånd. På disken bliver
jeg hurtigt ekspederet videre. Først tømt
for kort tid efter at få mere kaffe hældt
på. Det varmer i mit inderste, mens jeg
igen passerer disken for at blive sat på
et tredje bord i dag. Denne gang midt i
en flok yngre mennesker. Flere af dem
er klædt i sort fritidstøj. Min yndlingsfarve. Snakken går om deres sergent,
som de er ved at respektere mere og
mere. Den første tid, de var i trøjen, virkede deres sergent unødig streng – næsten som om han bare ville demonstrere
magt for demonstrationens skyld. Men
under deres sidste øvelse kunne et par
stykker af dem fornemme en oprigtig
interesse i gruppens velbefindende.
Lyset bliver slukket, mens jeg stadig
er halvfuld. Aftenens film er ”De urørlige”. Med et halvt øre hørte jeg forleden,
at en af hjemmets unge medarbejdere
synes, de skulle se netop denne film med
den begrundelse, at den kunne sætte begrebet venskab i perspektiv. Filmen indeholder vist også et par gode scener
med hurtige biler – det er lige noget for
drengene.
Nu vil jeg slappe af og nyde filmen.
Soldatervennen nr. 3 • 2014
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Aars-Aalestrup, kreds 95

Onsdag d. 8. oktober i Aars Missionshus, Asservej 4, 9600 Aars. Soldatervennefest. Landssekretær Bjarke Friis
taler og fortæller om arbejdet.

Farsø, kreds 108

Tirsdag d. 14. oktober kl. 19:30 i Farsø
Kirkes Sognegård. Soldatervennestævne med generalforsamling. Tidl. Landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm, taler og fortæller om arbejdet.

Frederikshavn, kreds 20

Fredag d. 19. september kl. 19:30 i
Strandby Missionshus, Agervej 6, 9970
Strandby.
Jubilæumsfest. Natalie og Troels Moesgaard, ledere af KFUMs Soldaterhjem i
Holstebro vil fortælle om deres arbejde
på soldaterhjem og med soldaterrekreation.

Fjerritslev, kreds 55

Tirsdag d. 26. august kl. 19:30 i Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16a, 9690
Fjerritslev. Soldatervennefest, hvor soldaterhjemskonsulent Søren Langdahl,
taler og fortæller.

Hurup, kreds 3

Onsdag d. 1. oktober kl. 19:30 i Vestervig Missionshus, Vestergade 21-23,
7770 Vestervig. Soldatervennestævne,
hvor landsformand Jesper Hornstrup
taler og fortæller om arbejdet.

Thisted, kreds 21

Onsdag d. 22. oktober kl. 14:30 i Thisted Missionshus, Asylvej 11, 7700 Thisted. Eftermiddagsmøde ved landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.
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Filskov, kreds 94

Kolding, kreds 1

Holstebro-Struer, kreds 18

Skrydstrup, kreds 25

Skjern, kreds 2

Tønder, kreds 47.

Torsdag d. 25. september kl. 19:30 i Filskov Missionshus, Omme Landevej 8,
7200 Grindsted. Soldatervennestævne
md generalforsamling. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia, taler og
fortæller om arbejdet.
Onsdag d. 19.november kl. 19:30 i Vinderup Menighedshus, Sevelvej 6, 7830
Vinderup. Soldatervennefest v. tidl.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm.
Tirsdag d. 21. oktober i IM-huset, Finderupsvej 25, 6900 Skjern. Soldatervennefest med lotteri og orientering om
soldatermissionen. Taler: Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.

Borris

Fredag d. 28. november kl. 19:00 på
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren,
Borriskrogvej 4, 6900 Skjern. Adventsfest, hvor indremissionær Heri Elttør,
Aulum, taler.

Silkeborg, kreds 34

Onsdag d. 26. november kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17,
8600 Silkeborg. Soldatervennefest v.
landsformand Jesper Hornstrup, Vammen.

Århus, kreds 30.

Tirsdag d. 9. september kl.14.00 hos Johannes Enggaard, Christianslund 15,
8300 Odder. Generalforsamling.

Fredag d. 7. november kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38,
6000 Kolding. SV-fest hvor Anne-Dorthe Bøjgaard Nielsen, leder af KFUMS
Soldaterhjem i Haderslev, taler og fortæller om arbejdet.
Fredag d. 17. oktober kl. 19.30 på
Skrydstrup Forsamlingsgård, Ribevej
76, 6500 Vojens. Årsfest hvor soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia taler og fortæller. Kaffebord og lotteri.
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Menighedshuset, Dragonvej 14, 6270 Tønder.
SV-stævne med generalforsamling. Taler: Sognepræst Camilla Eilskov Friis,
Vodder.

Varde, kreds 22

Lørdag d. 27. september: 125-års jubilæumsfest. Kl. 13:30 er der gudstjeneste med indsamling i Varde Kirke
v. Sognepræst Steen Søvndal, Grindsted. Efterfølgende kaffe på KFUMs
Soldaterhjem i Varde. Kl. 16:00 er der
Gospel på Varde Kaserne. Festmiddag kl. 17:45 (koster 150,- kr.) efterfulgt af festaften med tale ved Christian Mejdahl. Tilmelding senest d.
12. sept. på
varde@kfums-soldaterhjem.dk eller
tlf. 75 22 52 53.

MØDER OG STÆVNER

Afhentning af dødsboer

Græsted-Mårum, kreds 113

Tirsdag d. 4. november kl. 19:30 i
Karmel (Blistrup Missionshus), Udsholtvej 101, Blistrup, 3230 Græsted.
SV-stævne, hvor Jakob Sejergaard Sørensen fra KFUMs Soldaterhjem i Høvelte taler og fortæller om arbejdet
med bl.a. SoldaterRekreation.

Odense, kreds 24

Fredag 31. oktober kl. 19:30 i Vor Frelser Kirkes Lokaler, Ejbygade 24, 5220
Odense SØ. SV-træf med bankospil
med mange fine præmier.

Vordingborg/Sydsjælland
og Lolland/Falster
Fredag d. 5. december: 80 års fødselsdagsfest for KFUMs Soldaterhjem
i Vordingborg (fra 1934). Sæt X i kalenderen og se mere i næste nummer.

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE
BORNHOLM

Flere af KFUMs Soldatermissions genbrugsbutikker hjælper gerne med at tømme dødsboer. Det er en håndsrækning til arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem - og samtidig en hjælp
til dig, hvis du står med afviklingen af et
dødsbo.
Her kan du finde genbrugsbutikker der tilbyder at tømme dødsboer:
Kontakt medarbejderne i de enkelte butikker
for at høre mere.

Ansager
2255 8738
Bække
6185 4107
Bølling
7555 0746
Holstebro
9742 1561
Ikast
9725 2538
Jels
2498 9582
Korning
7567 4700
Lønborg
9735 1071
Nr. Nissum
9789 1117
Nr. Bork
5080 5505
(dog kun mindre dødsboer)
Ravnstrup
8664 7368

Unikke oplevelser med Felix Rejser
Østtyrkiet i GT’s lys
10. - 20.9.
Bornholm – Østersøens perle
11. - 15.9.
Øresund rundt – weekendtur
12. - 14.9.
Israel med Samaria
14. - 24.9.
Rom og Assisi
18. - 26.9.
Tyrkiet – i apostlenes fodspor
22.9. - 1.10.
Grækenland – i Paulus’ fodspor
25.9. - 4.10.
Israel og Jordan
27.9. - 8.10.
Cypern – under kors og halvmåne
3. - 10.10.
Israel – rundrejse under løvhyttefesten 10. - 19.10.
Madeira – en portugisisk perle
20. - 27.10.
Israel – klassisk rundrejse
27.10. - 5.11.
Israel – cykeltur
2. - 11.11.
Tyskland – adventstur
6. - 9.12.
Indien – med børnehjemsprojektet
3. - 14.1. 2015
De Vestindiske Øer
20.1. - 4.2. 2015
Tenerife – bibel- og badeferie
15. - 22.2. 2015

Bestil katalog
eller læs mere på
vores hjemmeside:
7592 2022
fxr@felixrejser.dk

Mandag d. 6. oktober kl. 19.30 i Luthersk Missions hus, Pederskervejen
49, Pedersker. “Håbet har vinger” v.
Helmer Olsen, Rønne.

HADERSLEV

Tirsdag d. 26. august kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. ”Min tur til Tanzania”
ved Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Tirsdag d. 30. september kl. 14:30
på KFUMs Soldaterhjem, Haderslev.
Hvem var missionær Nis Hansen Gaarde? Ved Svend Åge Jakobsen, Haderslev.
Tirsdag d. 28. oktober kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Haderslev. Mit
liv i soldatermissionen ved Anne Dorthe
Bøjgaard Nielsen, Haderslev.
Soldatervennen nr. 3 • 2014
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Tak for en god gave
Den 1. november fejrer vi KFUMs Soldatermissions 125
års jubilæum. I den forbindelse er bogen “Krig og fred.
KFUMs Soldatermission 125 år” produceret. Bogen
handler særligt om de sidste 25 års historie og udvikling
på KFUMs Soldaterhjem i både Danmark og udlandet.
Bogen sendes ud til alle soldatervenner
sammen med soldatervennen, fordi vi
gerne vil dele historien om de seneste 25
års succes på KFUMs Soldaterhjem. Trofast opbakning fra soldatervennerne er
en forudsætning for denne succes, hvor
evangeliet deles i ord og handling med
værnepligtige, professionelle soldater og
veteraner. Men vi kan ikke leve af fortiden – det er både nu og i fremtiden, at
KFUMs Soldatermission skal vise sin berettigelse. Det sker ved, at evangeliet dagligt rækkes til vores soldater i et nutidigt
sprog og en forståelig form. Vi oplever
stor opbakning og åbenhed for at deltage i soldaterhjemmenes daglige andagter,
og der uddeles fortsat et stort antal felttestementer. Samtidig er KFUMs Soldaterhjem en helle, hvor den enkelte soldat kan
tage en pause på en hektisk dag – alene eller sammen med kammeraterne.
I den vedlagte gratis bog kan du læse
om dette og meget mere.
God fornøjelse med bogen - og tak for
en god jubilæumsgave.
På forhånd tak.
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