
VOKSENAFTENER
KFUM og KFUK i Lemvig 

Program 
for 2016-2017

Kontaktpersoner:
Jette og Jens Kristian Byskov  tlf. 9782 3681
Birthe og Kaj Gøtzsche  tlf. 9782 1290
Hanne og Jørgen Sax Maarbjerg  tlf. 2382 6808
Karin og Kristen Sørensen tlf. 9789 3048

Del af noget større ...
KFUM og KFUK i Lemvig er en del af noget større, nemlig KFUM og KFUK i Distrikt 
Nordvestjylland, som igen er en del af KFUM og KFUK i Danmark ... som igen er en 
del af det helt store, nemlig YMCA/YWCA i hele verden.

www.kfum-kfuk.dk



FAKTA om Voksenaftener
Voksenaftener er en del af KFUM og KFUK’s forgrenede arbejde.
KFUM og KFUK’s voksenaftener er et tilbud om et fællesskab i folkekirkeligt regi.
 
Det er et fællesskab, hvor vi sammen forsøger at ”finde os selv” som kristne mennesker 
og medmennesker i en broget verden.
Vi vil forsøge at give hinanden hjælp og inspiration til at leve et kristent liv i hverdagen 
og få en større forståelse af vort eget liv,og hvad det vil sige at være menneske, skabt 
i Guds billede.

Vi samles den første tirsdag aften om måneden på KFUM og KFUK omkring foredrag, 
diskussioner, sang m.m. Der er tilbud om voksenstævner regionalt og på landsplan.
Vort mødested er KFUM og KFUK, Ågade 5, 7620  Lemvig.
Handicapvenlig indgang ved henvendelse.
Pris pr. aften: Kr. 30.00 incl. kaffe/te.

Program 2016
  
Tirsdag den 6. september kl. 19.30
• Emne: ”Hvad solskin er for det sorte muld” 

- om folk og folkestyre, om oplysning og oplivelse fra Luthers tid til i dag
Foredragsholder: Tidl. provst Jens Munksgaard, Hurup

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
• Emne: ”Fra bonde til Folketinget”
 Har vi folkestyre eller spindoktor-vælde?
 Foredragsholder: Tidl. folketingsmedlem Kristen Touborg, Gudum

Tirsdag den 1. november kl. 19.30
• Emne: ”Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred”
 – Hvad betyder det?
 Foredragsholder: Provst Niels Arne Christensen, Holstebro

Lørdag den 5 . november
• Efterårsstævne på Blåkilde Efterskole (særskilt program)

Tirsdag den 6. december kl. 19.30
• Emne: Adventshygge med sang og musik
 Leder: Familien Krogsgaard, Gudum

Program 2017
  
20.-22.  januar 2017
• Landsstævne for Voksne på Hotel Nyborg Strand (særskilt program)

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
• Emne: ”Idet I lærer dem” – At give evangeliet videre
 Foredragsholder: Konsulent i skole-kirke samarbejde Svende Grøn, Thyholm

Tirsdag den 7. marts kl. 19.30
• Emne: ”Kampen mod ensomhed” 
 – Hvordan kan vi bidrage? 
 Foredragsholder: Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig

Lørdag den 18. marts
• Forårsstævne på Svankjær Efterskole (særskilt program)

Tirsdag den 4. april kl. 19.30
• Emne: ”Hold af – hold ud – hold fast” 
 – Om det sårbare samliv
 Foredragsholder: Psykoterapeut Gitte Bitsch, Gudum

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30
• Emne: ”Du skal elske din næste som dig selv” 
 – Gør du det?
 Foredragsholder: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 


