
Afskedsreception for Soldater-
hjemsleder Kirsten Andersen i 
Vordingborg

Hvis du har været på Soldaterhjemmet i Vordingborg har du sikkert 
mødt hende. Hun er kvinden bag initiativer som  ”onsdagsspisning”  
og ”folkekøkkenet” på soldaterhjemmet. Gennem de sidste tre år 
har KFUM´s Soldaterhjem i Vordingborg gennemgået en spænden-
de udvikling og hjemmet har haft en helt særlig eksperimentel status 
under soldaterhjemsleder Kirsten Andersen.  Nu flytter Kirsten og 
hendes familie tilbage til Jylland, mens soldatermissionen går på jagt 
efter en ny og innovativ leder til Vordingborg.

Reception på KFUM’s Soldaterhjem i Vordingborg:
Der er reception for soldaterhjemsleder Kirsten Andersen den 24. Juni kl. 14.00 til 16.00 på 
soldaterhjemmet i Vordingborg. Alle er velkomne.

Søren og Kirsten Andersen overtog soldaterhjemmet for tre år siden som et projekt eller et ”forsøg” under 
KFUM’s Soldatermission. Forsøget gik ud på at åbne soldaterhjemmet for de lokale i området og dermed bryde 
med det klassiske soldaterhjem, der fortrinsvis tager sig af  værnepligtige og fastansatte fra den stedlige kaserne. 
Det var blevet diskuteret om soldaterhjemmet i Vordingborg fortsat skulle være åbent og man besluttede sig derfor 
for et treårigt projekt, for at se om de nye ideer kunne udføres. 

Kirsten har sat soldaterhjemmet i stand, så det fremstår som et hyggeligt hjem og startet flere projekter der sæt-
ter fokus på fællesskab. Det mest succesrige projekt har været onsdagsspisningerne, hvor folk mødes og får god 
hjemmelavet mad i hyggelige omgivelser, men Kirsten fremhæver også det projekt de kaldte ”folkekøkken”, der 
desværre blev lukket ned efter 3 gange på grund af  den generelle pandemi-nedlukning. Projektet havde til formål 
at skabe fællesskab mellem lokale. For Kristen Andersen er det vigtigt at soldaterhjemmet netop indeholder det 
fællesskab og nærvær som er kendetegnende for soldaterhjem i ind- og udland. Man bydes velkommen på solda-
terhjemmet uanset køn, race eller tro og den militære rang gælder ikke her. For Kirsten har det også været naturligt 
at udnytte de erfaringer hun og ægtefællen Søren har fået med sig ved både at have drevet Sømandshjem i Skagen 
og sømandskirke i Hamborg. 

Den oprindelige kontrakt for soldaterhjemslederen i Vordingborg udløber hen over sommeren og den 24. juni 
2021 holdes afskedsreception på KFUM’s Soldaterhjem i Vordingborg. Selvom Søren og Kirsten har nydt deres 
tid i Vordingborg, ser de begge frem til det næste kapitel. De flytter tilbage til Jylland og Søren er fortsat ansat i 
KFUM’s Soldatermission. KFUM’s Soldatermission har været så tilfredse med ”eksperimentet” at de har valgt at 
søge en innovativ leder til at overtage soldaterhjemmet efter sommerferien.


