
         

December 2022 
 

NYHEDSBREV KFUM OG KFUK I SILKEBORG 

 

SÅ blev det december og tid til nyhedsbrev fra Bestyrelsen. 

Der er gang i de forskellige afdelinger med julehygge og snart juleafslutning. Tak for et godt og 

aktivt år! 

11.-13. november afvikledes Lands -og delegeretmøde. Der deltog 12 pers. fra Silkeborg. En 

spændende weekend med masser af inspiration. Vi har allerede arbejdet med de nye 2 års 

mål ved arrangementet d. 29. nov. (se længere nede) Formandskabets beretning er lagt i 

Enghavehuset. En rigtig flot og farverig folder. Kig i den, og bliv inspireret!  

 

  

  

 

 

 

 

29. november afviklede globale ambassadører og deltagere fra årets World Council julehygge 

og foreningsudvikling. Det var en rigtig julehyggelig aften, med god snak, ideer, julesnolder og 

hyggeligt samvær på tværs af afdelingerne.   

 Fællessang og kage” havde 1. december sidste fællessangaften hvor der rigtig blev spredt 

julestemning. Der blev sunget igennem i Enghavehuset. Tak til arrangører, musikanter og 

deltagere! I aftenens anledning blev der serveret æbleskiver. 
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Næste mulighed for at mødes til et arrangement er 7. december, hvor Familiekor holder 

koncert i Dybkær Kirke kl. 17-17.45. Mød op! 

Som tidligere er det sådan, at KFUM og KFUK i Silkeborg 

har en aftale med Fonden Enghavehuset om at vi står for 

rengøring af Enghavehuset hv. 14. dag.  

Se FB opslag om hvornår du evt. kan hjælpe med denne tjans.  

Husk at det nu er tiden, hvor alle afdelinger skal booke 

Enghavehuset til de faste mødeaftner. 

Send besked til Arne Mundbjerg. arne.mundbjerg@silkeborg.dk 

Bogskabet er der stadig. Der er igen kommet nye bøger til. 

Brug det endelig. Til inspiration, andagt, selvforkælelse, hygge,  

bibeltime eller noget helt andet. 

 

 

 

 

 

Mange forbinder december med forventningens glæde, hygge, overraskelser og menneskelig 

varme. Heldigvis.  

Men der er også mennesker, der netop i december føler sig alene eller ensomme. Lad os 

sammen huske på dem. Lad os invitere dem ind i fællesskabet. Enten hjemme i privaten eller 

her i KFUM og KFUK. Lad os få liv i ordene: Flere i fællesskaber.  

 

 

 

 

 

HUSK: Foreningsdag d. 25. marts i Sindstouhytten. Sæt X i kalenderen Og få det i 

programmerne! 

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et velsignet nytår. Vi glæder os til et nyt, aktivt år 

sammen med jer alle i 2023     
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