
Dele liv og tro med soldater og teenagere?   
Vi søger en volontør til opgaver på Bornholm fra 1. februar til 1. august 2018. 

Er Bornholm langt væk? 
Du kommer til ekstraordinær natur, kultur og ø-liv, 
med gode trafikforbindelser. 
 
Vi planlægger forlængede fri- weekender med mulig-
hed for at nå hjem.  
 
Her får du gode kollegaer og samarbejdspartner der vil 
støtte, hjælpe og give opmuntring. 
 
Send en ansøgning (Mærket. Volontør-kombi.)  
med vedhæftet Foto og CV, til:  
Lars og Sanne Lund 
KFUM´s Soldaterhjem 
Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne 
Mail: almegaard@kfums-soldatermission.dk 
Tlf: 2134 8483  
 
Hvis du vil vide mere om arbejdet blandt teenagere: 
Lasse H.  Munk 
Mail: lassehmunk@gmail.com  
Tlf: 2289 6410  

Du får: 
Mulighed for at fortælle  soldater, teenagere og 
konfirmander om Jesus gennem samtaler, tema-
aftner, andagter, deltagelse på lejre.  
 
Mulighed for at inspirere og sætte et aftryk på 
teenagere, deres ledere og fællesskaber. 

 
Opgaven at lave mad, gøre rent, køre kufvogn, 
bestille varer. 20 % snak, samtale og forkyndelse 
og 80 % praktisk arbejde og diakoni, så du er med 
til at gøre KFUM´s  Soldaterhjem til et spænden-
de sted at være. 
 
Opgaver på 27 og 10 timer ugentligt fordelt på 
KFUM´s Soldaterhjem og i IMU´s teenarbejde. 
 
Samarbejde med et lederpar og volontører der 
ønsker at være noget for soldaterne, både  gen-
nem ord og handling. Eget værelse, løn, kost og 
fællesskab med 2 andre volontører i vores volon-
tørbolig. 

Vi ønsker af dig: 
At du kan tage ansvar gemmen samarbejde med 
kollegaer og på egen hånd. 
 
At du er en personlig kristen og har erfaring med at 
arbejde med teenagere og unge. 
 
At du har lyst til at arbejde med både krop og sjæl, 
har hænderne skruet godt på, og har bibelen i hån-
den. 
 
At du ikke er bange for at have mange bolde i 
luften. 
 
At du har godt humor og hjælper med at sprede 
varme og glæde. 
 
At du er løsningsorienteret og vil dele dine ideer 

 

Henvend dig eller send ansøgning 

senst fredag d. 15.12.2017 13:00  
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