
Fredagsmylder er et mødested for alle, der har lyst til at være 

sammen i et kristent fællesskab. Vi er pt. ca. 30 voksne  nogenlun-

de i spændet mellem 40-60 år.  

Vi spiser sammen  kl. 18.00 og lytter til foredrag, udfordrer hinan-

den og bliver inspireret gennem en vekselvirkning af aktiv lytten og 

kreativ handling alt sammen præget af et kristent livs- og menne-

skesyn. Aktiviteterne tilpasser vi  dem, der kommer. Fredagsmylder 

er en del af familiearbejdet under KFUM og KFUK i Herning · 

Hvor og hvornår:  

Den anden fredag i måneden (hvis andet ikke er oplyst):                    

Kl. 18 -  ca. 21.30, hvor det officielle program slutter, men ofte bli-

ver vi lidt længere. Pris: 100 kr. (for mad primært) 

Mødested: Brændgårdvej 18, 7400 Herning  Pris: 100 kr.                                   

Tilmelding til fællesspisning er nødvendigt senest tirsdag.  

Mere info: Kom og vær med eller få flere oplysninger hos:  

Kirsten og Torben Kloster, 2272 7310 eller send en mail til  

myldermail@kfum-kfuk.dk Vi glæder os til at møde dig!  

Fredagsmylder  

Herning KFUM og KFUK 

Program 2022/23 



 

Fredagsmylder  
Den anden fredag i måneden kl. 18.00 
 
 
Fredag 9. september   
Tema aften 
Sognepræst Simon Struntze Andersen , Tjørring og Snejbjerg  
Gudsbilleder. Hvad tænker vi på, når vi taler om Gud? Hvordan er 
vores billede af Gud? 
Ansvarlige: Anna og Gert, Conny og Henrik, Linda 
  
 

Tirsdag d. 20. september. kl. 19.30 – 22.00  
Kryds og tværsaften   
Journalist, forfatter og debattør Deniz B. Serinci 
Tema: Barn af et tvangsægteskab—en stærk personlig beretning  
 
  

Fredag 14. oktober  
Sangaften  
Vi skal synge nyt og gammelt—hits og sange, der rører os.  
Ved vores egen Morten Horsholt Mikkelsen,  
Ansvarlige: Birgitte og Karsten, Kirsten og Torben 
 
  

Fredag 11. november  
Krea-spilleaften 
En aften, hvor vi kan udfolde os kreativt eller                                        
kaste os over et brætspil,  
Ansvarlige: Dorte, Jette og Per, Conny og Henrik  
 
  

Fredag 9. december  
Julefrokost 
Er det allerede…. ? Ja, det er  - denne fredag er det tid til Julefrokost  
Ansvarlige: Annette og Poul, Lisbeth og Brian, Elsebeth og Birger 
  

Fredag d. 6. januar kl. 17.00 – 21.30  
Kryds og tværsaften  
Foreningens årlige NYTÅRSKUR  
Der er tale ved Karin Vestergaard og sang og musik ved Jytte og  
Anker Olesen 
  

Fredag 10. februar  
Dilemmaaften  
Ikke alle valg er lige enkle. Nogle gange er livet fyldt med dilemmaer. 
Vi sætter spot på de svære valg, både personligt, etisk og politisk. 
Ansvarlige: Lene og Hans Jørgen, Linda, Kirsten og Kjeld 
  

Fredag 10. marts  
CrossYoga  
En aften hvor vi skal bruge kroppen og prøve Cross Yoga.                
Ved vores egen Julianne McMillan 
Ansvarlge: Lisbeth og Brian, Anne-Sofie og Lars 

  

Fredag 14. april  
Udflugt til Gødstrup 
Vi tager i egne biler til Gødstrup Hospital og ser på kunsten og kirken,   
Ansvarlige: Ulla og Allan, Hanne og Jens 
  

Tirsdag d. 18. april kl. 19.30 – 22.00  
Kryds og tværsaften  
Vi møder pianist og sangskriver Arne Andreasen., som er rigt repræ-
senteret både i Højskolesangbogen og KFUM og KFUKs sangbøger. 
  

Fredag 12. maj  
På cykeltur rund i Herning by  
Museumsinspektør Martin Vinter Olesen, Museum Midtjylland vil for-
tælle om Herning centrums jernalder og middelalder  
Ansvarlige: Anna og Gert, Kirsten og Torben. 
  

Fredag 9. juni  
Sommerafslutning  
Vi slutter sæsonen af på hos Kirsten og Kjeld, Gudumkærvej 9 
Ansvarllige: Kirsten og Kjeld, Birgitte og Karsten, Jette og Per 

  


