
Kontaktpersoner:
Annette Breinholt tlf. 5139 0287
Jette og Jens Kristian Byskov  tlf. 6116 7949 / 2278 9949
Birthe og Kaj Gøtzsche  tlf. 3042 9076 / 2461 1291
Karin og Kristen Sørensen tlf. 2191 8625 / 2020 3670

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

VOKSENAFTENERVOKSENAFTENER
KFUM og KFUK i Lemvig KFUM og KFUK i Lemvig 

Program Program 
for 2021-2022for 2021-2022



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 menne-
sker 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 hver måned i KFUM og KFUK Huset omkring fore-
drag, diskussioner, sang m.m. Der er tilbud om voksenstævner regionalt og på lands-
plan. 
Vort mødested er KFUM og KFUK, Ågade 5, 7620  Lemvig.
Handicapvenlig indgang ved henvendelse.
Pris pr. aften: 30.00 kr. incl. kaffe/te.

Program 2021
  
Tirsdag den 7. september kl. 19.30
Emne: ”At leve i evangeliets glæde”  
Foredragsholder: Sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Struer

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30
Emne:  ”Humor og oplevelser fra kirkens verden”
Foredragsholder: Fhv. sognepræst Kai Bohsen, Ikast

Tirsdag den 2. november kl. 19.30
Emne: ”Diakoni” – at se verden som den er 
Foredragsholder: Forstander på Diakonhøjskolen, Jens Maibom, Aarhus

Lørdag den 6 . november
Efterårsstævne på Hardsyssel Efterskole (særskilt program)

Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Emne: ”Adventstidens salmer og sange”
Foredragsholder: Musikskoleleder Jan Lilholt, Lemvig

Program 2022  
Tirsdag den 1. februar kl. 19.30
Emne: ”Hvordan elsker jeg min næste? 
– når det er en flygtning!”
Foredragsholder: Læge Lena Hagelskjær, Engesvang. 
Frivillig på Kjærshovedgård   

Tirsdag den 1. marts kl. 19.30
Emne: ”Det vanskelige liv” – om bekymring, angst og depression
Foredragsholder: Psykolog Poul Anker Møller, Nr. Nissum

Lørdag den 19. mart
Forårsstævne (særskilt program)

Tirsdag den 5. april kl. 19.30
Emne: ”Hvad er nadver?” 
Foredragsholder: Sognepræst Kristoffer Garne, Lemvig

Tirsdag den 3. maj kl. 19.30
Emne:  ”Lykken er i hverdagen” – er vi blandt verdens lykkeligste folk?
Foredragsholder: Forstander på Hardsyssel Efterskole Jonas Langborg Hejsel, Vejrum


