
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 2022-2023for 2022-2023



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: 40.00 kr. incl. kaffe/te – gerne i kontanter.

Program 2022
  
Tirsdag den 6. september kl. 19.30
Emne: ”Sorgens mange ansigter”
Foredragsholder: Sognepræst Alice Pedersen, Randers

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
Emne:  ”Evangeliet ifølge Storm P”
Foredragsholder: Fhv. domprovst Niels Chr. Kobbelgaard, Tjørring

Tirsdag den 1. november kl. 19.30
Emne: ”Tro” – Er trosbekendelsen bare en remse for os?
Foredragsholder: Provst Birgitte Krøyer, Ølby

Lørdag den 5 . november
Efterårsstævne i Aulum Fritidcenter (særskilt program)

Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Emne: “Adventstiden i hjem og kirke” 
Foredragsholder: Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig

Program 2023  
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Emne: ”Trofasthed og ansvar” – hvordan får vi 
yngre mennesker til at engagere sig i kirkeligt arbejde?
Foredragsholder: Forstander Brian Hoff Larsen, 
Nr. Nissum Efterskole

Tirsdag den 7. marts kl. 19.30
Emne: ”Rundt om sprog” 
Foredragsholder: Forstander på Livsstilhøjskolen Maria Kangas, Nr. Nissum

Lørdag den 18. marts
Forårsstævne i Aulum Fritidscenter (særskilt program)

Tirsdag den 4. april kl. 19.30
Emne: ”Påskeugen i ord og sang”
Foredragsholder: Fhv. biskop Henning Toft Bro, Gjellerodde

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30
Emne:  ”Det kristne håb” – er det vigtigt for os?
Foredragsholder: Fhv. sognepræst Erik Bitsch, Nørlem


