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Så er vi igen klar til at holde præstegårdsaften hjemme hos
landsdelspræsten. Vi får besøg af Ruth Brik Christensen, som
vil fortælle om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor”
for udsendte danske soldater.
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Som leder af KFUMs Soldaterhjem har
Ruth både være med de danske
soldater i Irak, Libanon og senest i
Afghanistan i 2013. Foredraget giver en
spændende og anderledes vinkel på
Danmarks militære engagement i
verdens
brændpunkter.
KFUMs
Soldaterhjem er et civilt fristed fra den
militære hverdag, hvilket giver mange
gode oplevelser med soldaterne.
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Kom og vær med til en hyggelig og indholdsrig stund. Som sædvanlig serveres der kaffe med hjemmebag.
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Der er skrivetolkning og teleslynge.
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Tilmelding til Ginny senest fredag den 23. november:
SMS: 28 83 26 74 eller mail: ginny@mail.dk
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Der er gratis entré og alle er velkomne.
Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen
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