
EN Y’S MEN’S TUR TIL SOFIA!   
Med et enkelt BF-legat på 800 CHF i 
lommen var vi fire Y`s Men, Grethe og 
Henning, Tove og Iver fra Hammer Y`s 
Mens Club, der satte os på flyet i 
Aalborg torsdag d. 11. juli - med kurs 
mod Sofia i Bulgarien. Flyrejsen gik 
over København og Wien.  

En forsinkelse i Kastrup betød, at vi 
måtte spurte igennem terminalerne i 
Wien, men nåede lige akkurat 
afgangsterminalen før den lukkede.  

Ankom i Sofia kl. 23 lokal tid, som 
planlagt. Her blev vi modtaget af Mila 
Pavlova, hustru til Ivan Pavlov, som er 
præsident i Y`s Mens Club Sofia East. Inden midnat var vi godt installeret på Hotel Magical. Et 
mindre men hyggeligt hotel med venlig og god betjening. En 5 dages studie- og venskabstur kunne 
begynde.  

Formål med rejsen: 

Er at udvikle gode relationer til Sofia East, som Hammer klubben er moderklub for. Og at få indblik 
i landet og de forhold som Y`s Men har som udfordring. Da Sofia East blev chartret d. 24.sept. 
2017 var fire af vores klubmedlem. - Grethe, Henning, Conny og Villy, tilstede. Ivan Pavlov, 
klubbens præsident, har i sin tid været kursist på Diakonskolen i Århus. Han har også deltaget i 
regionskonferencer i Dk, og været på kort visit hos enkelte medl. i Hammer klubben. Ivan og hans 
kone Mila er meget engagerede og optaget af at få Sofia East til at fungere som en aktiv og social 
engageret Y`s Mens Club. Og de er godt i gang. Behov og udfordringer er enorme.  

Når det gælder udvikling og velstand ligger Bulgarien meget langt nede på listen, i forhold til de 
øvrige EU-lande. I en svunden fortid var landet i flere omgange et stort og indflydelsesrigt 
kongedømme. Men Osmannisk herredømme, to verdenskrige og Sovjettid, reducerede landet til 
sit nuværende omfang: En Republik, ca. 3 gange Danmarks størrelse geografisk, og en befolkning 
på godt syv millioner. Et land, som oplever at mister en del af den yngre befolkning, der søger 
bedre muligheder i andre EU-lande. Tankegods fra Sovjettiden synes at klæbe sig fast hos de folk, 
der styrer landet. Og denne ”beton-tænkning” hersker i udbredt grad langt ind i de institutioner, 
der skal forme og uddanne børn og unge, landets fremtid!  

Bytur og ”Street Mercy”. 

Dag èt begyndte med en spændende tur i Sofias gamle bydel. Mila var tur guide, da Ivan skulle 
sove nogle timer efter endt natte-job. En del af Sofia har en ret ny og flot Metro, hvor 
arkæologiske seværdigheder og strukturer fra Romertiden kan ses. I centrum af Sofia er der både 
kirke, moské og synagoge. Ca. 80% af befolkningen er kristne. Hhv. hørende til den Øst Ortodokse 
Kirke, den Katolske og/eller enkelte Reformerte kirkesamfund. 10% er Sunni muslimer. Under 2. 
verdenskrig formåede Bulgarien at beskytte jøderne i landet. Ved middagstid tog Ivan over.  

Af Iver Viftrup



Vi skulle nu se og opleve en 
aktivitet, der benævnes ”Street 
Mercy”. Daglig bespisning af 
hjemløse fra en minibus. Det 
foregår et ”parkagtigt” sted i byen 
– på afstand af trafik og støj. Da vi 
ankom, var der ingen folk tilstede. 
Så ankom ”Madbussen”. Som ud 
af ingenting var der hurtig samlet 
en flok, der langsomt voksede til 
ca. 50 personer. Hjemløse, yngre 
og ældre, mænd, kvinder og 
enkelte børn. Roligt og velorganiseret fik de udleveret en portion mad. Suppe og brød. Og Ivan gav 
dem er godt ord, Livets Ord, med på vejen. Nogle fik maden og gik, de fleste satte sig i klynger. Fik 
en snak og lidt omsorg.   Organisationen ”Mission uden grænser” står for projektet. Men Ivan og 
flere andre fra Sofia East er involveret i arbejdet. En stærk oplevelse. Især at se et par halvstore 
piger, der kom sammen med deres bedstemor, for at få et måltid mad. Formentlig det eneste 
denne dag.  

Safe House projektet. 

Organisationen ”Star of Hope”, 
Håbets stjerne, står for dette 
projekt. Og her er det, at Sofia 
East er meget involveret, og 
gerne vil udvikle og øge 
indsatsen. I øjeblikket har 
organisationen kun én lejlighed, 
som er på 10. etage i et stort 
kompleks. Tre-fire unge piger kan 
bo her, og være i sikkerhed. 
Tidligere har der været en 
lejlighed for unge mænd, men 

økonomien slår i øjeblikket kun til èn enhed. Da vi, sammen med Ivan og en medarbejder, var på 
besøg på stedet, var lejlighedens beboere ikke tilstede. Derimod blev der mulighed for at træffe én 
af de unge mænd, der som 18-årig havde fået hjælp igennem projektet. Christian er nu 28 år, og 
har et job som hjælpe-kok på et stort hotel. Vi oplevede ham som en glad ung mand, godt på vej 
ud i det almindelige Bulgarske samfund. Men det er meget op ad bakke for børnehjemsbørn at 
komme så langt.  

Bulgariens børnehjem.  

At vokse op som børnehjemsbarn betyder, at 
når du bliver 18 år, er du fra den ene dag til 
den anden fuldstændig på egen hånd. Uden 
familie og som regel fuldstændig uden voksne 
personer, der kan vejlede og hjælpe dig videre. 
Ingen uddannelse, arbejde og sted at bo. Du 



må klare dig selv. Men ikke nok med det. Systemet, eller hvad der uden tvivl er Sovjet tidens tunge 
”arvegods”, betyder, at du ikke har udviklet bare skyggen af selvstændig tankevirksomhed. Aner 
ikke, hvordan en ganske almindelig hverdag ser ud.  

Èn af de unge piger, fortalte vore værter, havde f.eks. aldrig set, hvordan en hel tomat ser ud. På 
et børnehjem bor man, får sin mad og går i skole. Men kommer ikke ud og oplever sit eget land, 
naturen, eller hvor og hvordan man køber mad og daglige fornødenheder. Som 18-årig er man 
som et voksent barn, der skal lære alting fra bunden af. Men det mest fatale er uden tvivl, at et 
barns følelsesmæssige udvikling, oplevelsen af at høre til og at være holdt af, mere eller mindre 
har været indefrosset i 18 år af et menneskeliv. Tilhørsforhold og tillid til andre mennesker og 
fædreland er nærmest lig nul. For at råde bod på det, skal der megen hjertevarme og en 
kæmpeindsats til. Og det er der i høj grad i dette projekt, oplevede vi. Den kvinde og de 
mennesker, der står med ansvaret for projektet ”Safe House” udstrålede både kompetence og 
hjertelighed.  

Håbets Stjerne. 

Projekt Safe House går kort fortalt ud på, at den 18-årige i 2 år kan bo på stedet. Få hjælp og 
vejledning til at opbygge dagligdagens rutiner. Finde et arbejde og/eller påbegynde en 
uddannelse. Opbygge troen på eget værd og evner til at klare sig og stå på egne ben. Begynde at få 
kontakter og netværk i samfundet og opdage sig selv som ligeværdig samfundsborger. Og at 
fædrelandet Bulgarien er fuld af værdifuld kultur, natur og historie. Et forløb der kan være med til 
at opbygge den manglende tillid til andre mennesker og diverse myndigheder. Når de to år er slut, 
er målet, at de unge – ved egen indsat og den nødvendige hjælp undervejs – har fundet et sted at 
bo. Har et arbejde og/eller er i gang med uddannelse. Kun meget undtagelsesvis kan de 2 år 
forlænges. Men også efter de 2 år er der fortsat hjælp at få, og tæt kontakt, så længe det ønskes. 
De første 10 år af projektet, har ”Håbets Stjerne” hjulpet 28 forældreløse piger og 15 forældreløse 
drenge. Nogle få af disse unge har gennemført en universitetsuddannelse. For dem alle er Håbets 
stjerne blevet tændt. 

Organisationen Håbets Stjerne, har 
for nylig fået foræret en ejendom, 
der kan rumme 3-4 lejligheder. Et 
større renoveringsarbejde forestår, 
før stedet kan tages i brug. Dertil er 
der brug for såvel økonomiske 
midler, som frivillig arbejdsindsats 
fra Sofia East klubbens medl.  

Èt af indeværende års 
Regionsprojekter går som bekendt 
til Sofia East. Det er der al god 
grund til at glæde sig over! Sofia 

East, såvel som Y`s Mens klubber i Østeuropa, fortjener al mulig hjælp og opbakning fra Danske Y`s 
Mens klubber. Med snart 100 års Y`s Mens historie i bagagen har vi både erfaring og ”Y´s dom at 
dele med Østeuropa. Til gengæld kan vi uden tvivl også lære en del derfra. Som Ivan Pavlov sagde: 
vores klub, Sofia East, er en familieklub. Og børnene er med.  



Det er jo dem, vi skal bygge fremtiden på! Fem begivenhedsrige dage i Sofia. Vi nåede også et par 
ture ud i det fantastisk land, der er rig på kultur og historie. Plovdiv er i år kåret til Europæisk 
kulturby.  

Vi mødte stor gæstfrihed og hjertelighed hos Ivan og Mila, som skal besøge Hammer Y`s Mens klub 
i okt. og være med til Midtvejsmødet også. Turen hjem d. 16. juli gik planmæssig. Håbets stjerne 
lyser - og viser vej.  


