
Tema: 
”Hvor du sætter din fod…”

Bistrupkirken
Ringvejen 7, Hjørring

Lørdag den 12. marts 2022

Landsdelsstævne for
kvinder 2022 i Hjørring



Tema: ”Hvor du sætter din fod…”

09.00 Drop ind og morgenkaffe m/brød

09.45 Velkomst

10.00 Grethe Holmriis, ”Hvor du sætter din fod”,  - reflektioner 
over sangen med samme titel… Hvor har du selv sat din fod? 
Og hvem har sat fodaftryk på dit liv? Hvordan har din gang på 
jorden været? Og hvordan vil du gerne, at den skal være den 
sidste del af livet? 

Undervejs holdes en kort pause

11.30 Frokost
Salg af blomster og bortlodning.                             
Overskuddet går til KFUK’s sociale arbejde ”Reden”.

13.00:        Anette Kjær: ”At sætte spor…” 
                  Sange fortæller… Foredrag og fællessang
                  Vi efterlader os spor alle vegne hvor vi færdes, og når vi           

vandrer gennem verden og livet, efterlader vandringen spor i  
os. 
Med afsæt i en række fællessange fra højskolesangbogen 
fortælles om at sætte spor og være på vej. 

14.30 Kaffe – og udtrækning af gevinster

15.15.        Kort gudstjeneste – som afslutning på stævnet v/sognepræst 
Grethe Holmriis



Grethe Holmriis har været præst i Kongsted på 
Sjælland og sogne- og sygehuspræst i Aalborg. I dag 
er hun glad pensionist i Mariager. Her går en del af 
hendes tid bl.a. med at være formand for 
Birgittaforeningen. Så mon ikke, der også vil falde et 
par ord om Den hellige Birgitta af Vadstena. Jeg tror 
det.
Hun kommer i sit foredrag også ind på, hvor hun 
selv har sat sin fod, og på mennesker der har krydset 
hendes vej.

Anette Kjær arbejder som freelance foredragsholder, 
sanger og underviser og er derudover fastansat som 
organist ved to kirker i Himmerland, hvor hun bl.a. har 
taget initiativ til og er leder af Midthimmerlands 
kirkehøjskole. 
Hun er diplomuddannet klassisk sanger fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og har sunget bl.a. på Den Jyske 
Opera som solist og som assistent i Den Jyske Operas 
Kor. Hun er desuden uddannet organist.
Hun har været gæstelærer på flere højskoler, skrevet 
artikler til "Sanghåndbogen”, og meget mere….



Tilmelding til 

Bodil Berg                        eller   Ena Fuglsang 
Vitskølklostervej 17                    Gøttrupvej 523 
9800 Hjørring                              9690 Fjerritslev 
20 20 38 71                                  22 30 56 91 
bb@bjb.dk                                   ena@fuglsangzoneterapi.dk 

Bindende tilmelding senest 
fredag den 4. marts 2022

Stævneafgift inkl. spisning         kr. 225,00
Medlemmer af KFUM og KFUK            kr. 200,00

Betaling: 
Beløbet indsættes på kontonr. 9070 1620794399 (husk navn),
eller betal på stævne – mulighed for at betale med Mobile Pay på dagen

Udvalget for Kvindeligt Voksenstævne i Distrikt Nord er:

Anne Mette Horsholt Nielsen, Bindslev 29 62 70 27
Ingelise Kousgaard, Hjørring 29 68 11 75 
Bodil Berg, Hjørring 20 20 38 71 
Ingrid Timmermann Olesen, Hjørring 29 47 33 57 
Lisbeth Bitsch Vingborg, Aalborg 21 45 62 12   
Annette Højrup, Sindal 51 22 78 70 
Hanne Damgren Kristoffersen, Hjørring 40 53 28 59
Ena Fuglsang, Fjerritslev 22 30 56 91 
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