
KFUM og KFUK i Danmark indbyder til

Landsstævne 
for voksne
på Hotel Nyborg Strand den 14.- 16. januar 2022

Stævne nr. 35

TEMA: Livet er et liv på trods

Foto: Alterbillede, Bramming Kirke af  Arne Haugen Sørensen



Tilmelding fra 1. oktober 2021 på 
         www.kfum-kfuk.dk/tilmelding
Tilmeldingsfrist 17. december 2021,  
men meget gerne før.

VIGTIGT: Par skal udfylde hver sin tilmel-
ding. Begge skal angive, hvem man ønsker 
at dele værelse med.

Sæt kryds:  
Vælg A, B eller C lørdag eftermiddag: 
A: Helle Christiansen, salen 
B: Jens Moesgaard Jensen
C: Eksistensen, ved Anders Gadegaard

Hvis du går i stå i tilmeldingsprocessen 
kan Landskontoret kontaktes på  
tlf. 36 14 15 33. 

Betaling sker samtidig med tilmeldingen. 
Medlemmer af KFUM og KFUK deltager til 
reduceret pris.

Stævneafgift inkluderer:
 fOphold i delt dobbeltværelse eller lille 
enkeltværelse.

  
 fAlle måltider fra aftenkaffe fredag til og 
med morgenmad søndag.

Priser 
Medlemmer af KFUM og KFUK: 1.875 kr. 
Ikke-medlemmer: 2.175 kr. 
Tillæg pr. nat for stort værelse: 175 kr. 

Framelding
Ved framelding tidligere end 14 dage før 
afvikling betales 25% af deltagerprisen. 
Ved framelding senere end 14 dage før ar-
rangementet betales fuld deltagerpris. 

Ved framelding i tilfælde af lægedokumen-
teret sygdom hos deltageren eller dennes 
nærmeste familie refunderes den fulde 
deltagerpris.

Pladsen kan altid vederlagsfrit overføres 
til anden deltager, der ikke i forvejen er 
tilmeldt.

Stævneudvalg 
Merete Henriksen, formand 
Tlf. 26 52 74 78 • merete.henriksen@mail.dk

Niels Toftensberg 
Tlf. 99 55 87 29 • nieto@radiuselnet.dk

Erling Birkbak 
Tlf. 25 44 40 88 • birkbak@kfumspejderne.dk

Lise Saugmandsgaard Iskov 
Tlf. 29 80 69 44 • liseiskov@gmail.com

PRAKTISKE INFORMATIONER VELKOMMEN
Livet er et liv på trods 
Kære linedanser, ser du livet er et net, 
øjeblikke, tro blot ikke, dansen kun er let. 
Og en dag gør livet ondt, det ved jeg at det 
vil. 
For livet er et liv på trods, smerten hører til. 
Ud af sorgen vokser lykken og livet i på-
skens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ’r i blæst
Tekst: Per Krøis Kjærsgaard

Det normale er at livet er begrænset.

 fLivet er for de fleste ikke blot en dans 
på roser.
 fTanker om ikke at slå til.
 fLivet, der ikke former sig let.
 fAlvorlig sygdom eller ulykke. 
 fLivet former sig ofte anderledes end vi 
havde drømt om.

Livet, Adam og Eva fik givet, var ikke kun 
et paradisisk liv, men også et liv på trods. 
Lige siden har liv og ”på trods” gået hånd 
i hånd. 
Eva Jerg

At livet kan være et liv på trods opleves 
i Kirkens Korshærs varmestuer, herber-
ger, det familiestøttende arbejde, i Sct. 
Nicolai Tjenesten og arresthustjenesten. 
Her møder vi mennesker, med vanskelige 
livsvilkår, der har sat forhindrende fortegn 
for livsudfoldelsen.
Helle Christiansen

Nyd og lyt 
til barndomsfortællinger 

ved Thomas Frøkjær

– måske vil du mindes 
din egen historie

Oplev en 
medrivende rejse 

gennem århundreders 
kirkemusik med 

Den danske Salmeduo

Voksenstævnets gennemførelse vil være 
betinget af de til den tid gældende corona-
restriktioner. Det er endvidere vigtig for os 
i udvalget at stævnets DNA  kan komme til 
udtryk. Der tages forbehold for ændringer i 
programmet.

Livet er et liv på trods



 Fredag den 14. januar

Fra kl. 15.00 Værelsesanvisning. 

Aftensmad fredag er ikke inkluderet.  Der er mulighed for at spise i bistroen og 
restauranten. Bestil gerne bord på forhånd.

Fra kl. 19.00 kan I finde stævneudvalget i vandrehallen (bærer blå navneskilte). I finder 
jeres navneskilte ved indgangen til salen.

Kl. 20.00 Velkommen til Landsstævne for Voksne

Erik Bjerager indleder årets stævne med foredraget:
 ”Gud og hvermand – et foredrag om danskernes tro og kristendommens betydning 
for kultur og samfund”, med afsæt i stævnets tema "Livet er et liv på trods".

Kaffe

Sangtime med Rasmus Skov Borring.
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige 
tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger 
om sangene. 

Kl. 22.30 Andagt

 LØRDAG DEN 15. JANUAR
Kl. 7 - 9 Morgenmad
Kl. 9.15 Morgensang i salen 
Kl. 9.30  ”På trods og på tro” – Et bibelforedrag ved Eva Jerg
Vi skal ikke bladre mange sider ind i vores Bibel for at opdage, at det liv, Adam og Eva 
fik givet, ikke alene var et paradisisk liv, men at det også blev et liv på trods. I bibelfore-
draget vil vi hilse på – og måske også spejle os i  nogle af de bibelske på-trods-personer.  
Hvad gør trods ved dem? Og ved os? 

Kl. 10.30  Kaffe 
Kl. 11.00  Nyt fra KFUM og KFUK familien, samtalecafé 
Kl. 12.00  Frokost 
Kl. 13.45  Kaffe

Kl. 14.15  Lørdag eftermiddag byder på:

A Foredrag: "Et liv på trods" ved Helle Christiansen (salen)
Overalt møder vi mennesker, der har vanskelige livsvilkår, og har haft det måske helt 
fra barndommen eller der er tilstødt begivenheder, der har sat forhindrende fortegn for 
livsudfoldelsen. I Kirkens Korshær ønsker vi, at skabe gode øjeblikke. Øjeblikke af værdi, 
mening, med omsorg, nærvær og respekt i højsædet for det menneskelige fællesskab. 

B "Afmagt og håb" ved Jens Moesgaard Nielsen 
Hvad siger musik om livet?
Vi skal høre om, lytte til og se musikvideoer med sange, der giver mening med både 
danske og internationale bands. Bands, som tager livtag med livet på trods, suppleret 
med stærke salmer af Kingo og Grundtvig.

C Eksistensen "Tro mod politik" ved forfatteren Anders Gadegaard
Temaet handler om den enkeltes mod til, at engagere sig politisk ud fra det, man tror på.
Vi ser på kristendommens mulighed for, at bidrage til samfundets værdidannelse. 
Sluttelig beskæftiger vi os med, den udbredte tendens i danske præstekredse til, at 
reducere den kristne forkyndelse til ren eksistens-tale.

Kl. 15.45 Eftermiddagens program er slut. 

Festaften

Kl. 17.00 Salg af drikkevarer i vandrehal B. Kom i god tid.
Kl. 18.00 Åbnes dørene til festsalen og Nyborg Strand serverer festmiddagen. 

Festtale ved Thomas Frøkjær ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

Musikalsk underholdning ved Den Danske Salmeduo. Hans Esbjerg på klaver og Chri-
stian Vuust på saxofon og klarinet. 

Kl. 22.30 Folkedans/dans under ledelse af Steen Nielsen 
Kl. 23.30 Natmad

 SØNDAG DEN 16. JANUAR
Kl. 7 - 9 Morgenmad 
Kl. 10.00 Festgudstjeneste, ledes af sognepræst Hanne Jul Jakobsen
Ved flyglet: Bjørn Elkjer

PROGRAM

Livet er et liv på trods



Bjørn Elkjer 
Oprindeligt uddannet klas-
sisk pianist og organist, men 
bevæger sig lige så stilsik-
kert indenfor de rytmiske 

genrer. Har et fast samarbejde med en 
del danske kunstnere. Underviser i klaver 
på konservatoriet og er organist i Skibet 
Kirke ved Vejle.

Steen Nielsen 
fra Give, er kendt for at 
fylde voksenstævnet med 
sit klaverspil til fælles-
sangene, og med god og 

iørefaldende dansemusik, samt musik og 
kyndig instruktion til folkedansen, så alle 
kan være med. Vi ser frem til endnu en 
festlig, folkelig og fornøjelig afslutning på 
festaftenen. 

P R Æ S E N T A T I O NP R Æ S E N T A T I O N
PRÆSENTATION

Erik Bjerager 
Journalist. Har i mere end 
25 år været chefredaktør og 
direktør for Kristeligt Dag-
blad. Avisen har haft ubrudt 

fremgang i næsten alle årene ved at satse 
på emnerne tro, etik og eksistens. Erik 
Bjerager har fulgt udviklingen tæt og har 
fingeren på pulsen, når temperaturen skal 
tages på danskernes tro. 

Rasmus Skov  
Borring
Pianist, komponist. Har 
udgivet flere album. 
Rasmus Skov Borring mod-

tog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit 
arbejde med at formidle fællessangstra-
ditionen. Har gennem de seneste år været 
komponist bag en række nye fællessange 
– bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage”.

Eva Jerg 
Cand.theol. 1996, sogne-
præst ved Christianskirken 
i Fredericia. Formand for 
Bibelselskabets stiftsudvalg 

i Haderslev stift. Har igennem alle sine 
præsteår arbejdet med gudstjenestefor-
nyelse, salmesang, skole-kirkearbejde og 
formidling. Været præst i DR Kirken á 3 
omgange.

Helle Christiansen
Cand.theol, tidligere sog-
nepræst og aktiv i diverse 
kirkelige foreninger og orga-
nisationer. Siden 2011 chef 

for Kirkens Korshær.

Jens Moesgaard 
Nielsen
Sognepræst ved Herning 
Kirke og har beskæftiget 
sig en del med krydsfeltet 

mellem rockmusik og kristendom. Han 
har holdt adskillige stort anlagte U2-
gudstjenester - senest til Himmelske Dage 
i Herning 2019.

Anders Gadegaard
Cand.theol. 1981. Sogne-
præst i Sions Kirke, Østerbro 
(1983-1998), herefter dom-
provst ved Vor Frue kirke, 

København. Forfatter. Har gennem årene 
bestridt en lang række tillidsposter, der 
viser hans engagement i det diakonale og 
mellemkirkelige arbejde.

Thomas Frøkjær
Cand theol. 1986. 1987-1991 
højskolelærer ved Diakon-
højskolen i Aarhus. Sogne-
præst i Skivholme Sjelle-

Skjørring og foredragsholder.

Christian Vuust
Saxofonist, klarinettist og 
komponist. Docent ved Det 
Jyske Musikkonservatorium. 
Vinder af Gaffelprisen i 2017. 

DMA-nomineret i 2014 for sit album Urban 
Hymn. Medvirker på over 90 pladeudgi-
velser. Har studeret på Berklee College of 
Music i Boston, USA. 

Hans Esbjerg
Pianist, uddannet fra 
konservatorierne i Esbjerg 
og Aarhus. Organist ved 
Christianskirken i Fredericia. 

Har bl.a. undervist ved Det Jyske Musik-
konservatorium og på Musikinstituttet 
ved Aarhus Universitet.

Hanne Jul Jakobsen 
Sognepræst i Møllevangskir-
ken i Aarhus og forfatter til 
flere bøger bl.a. "Pralbøn-
ner". Senest har hun skrevet 

bogen ”Hjemmerørt – om at bebo sit liv”, 
på Forlaget Eksistensen.

Kommende voksenstævner
       20. - 22. januar 2023 
                       19. - 21. januar 2024 
             24. - 26. januar 2025
          
                                                        23. - 25. januar 2026

Livet er et liv på trods



Ferie med Fit & Relax
Udsigt til ren terapi for krop og sjæl

Nyborg Strand  | Østerøvej 2  | DK 5800 Nyborg

BOOK OPHOLD PÅ 65 31 31 31 ELLER NYBORGSTRAND.DK

I behøver ikke rejse langt væk for at få det hele.  
Oplev badehotellet anno 2021 og de lokale lækkerier i vores tre restauranter.  

Nyd bruset fra bølgerne og alle de fynske fristelser lige uden for døren.

4 dages miniferie inkl. halvpension  
og fri adgang til vores Fit & Relax-område (særlige regler for børn).

3 x overnatning i dobbeltværelse

3 x morgenmad. 3 x 2-retters menu (eller buffet)  
– efter køkkenchefens valg.

Pris pr. person kr. 2.034,-

 Styr 
på det


