AULUM KFUM & KFUK

Foredrag for alle
er et tilbud fra KFUM & KFUK i Aulum. Som navnet antyder er arrangementerne et tilbud til alle uanset alder, køn og overbevisning.
”Foredrag for alle” afholdes på KFUM & KFUK, Skolegade 6, 7490 Aulum.
Hvor intet andet er nævnt begynder møderne kl. 19.30 og slutter ca. kl. 22.00.
Oplægsholderne lægger ofte op til debat, og aftenerne slutter med en kort
andagt. Arrangementerne koster 50 kr./person inkl. kaffe og kage.
KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder
ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at
Gud tror på dem. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre.
I alt har KFUM & KFUK ca. 9.000 medlemmer. Heraf omkring 300 i Aulum.

Programudvalg:

Indbyder til

Helene Kjær Bredtoft, Lundbyvej 3, Aulum
Niels Sandgård, Videbækvej 2, Aulum
Birgit Old Nørgaard, Ørrevej 39, Aulum
Helga Hoff Lauridsen, Jyllandsgade 3, Aulum
Randi Sørensen, Korsholmsvej 1, Aulum

tlf.: 6111 0956
tlf.: 9747 2974
tlf.: 2042 1663
tlf.: 2834 4239
tlf.: 4128 6897

FOREDRAG FOR ALLE
Sæson 2021 – 2022

Øvrige arrangementer:
Efterårsstævne
Voksen-event
Landsstævne
Forårsstævne

november 2021
november 2021
14. - 16.01.2022 Nyborg Strand
marts 2022

Se også www.aulum.kfum-kfuk.dk

Programmet er sponsoreret af Aulum Y's Men's Club.

Mød ....
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole
Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning
Sognepræst Rune Hoff Lauridsen, Haderup
Teologisk stiftskonsulent Henning Kjær Thomsen, Viborg
Musikterapeut og organist Lone Leuchtmann, Lemvig

.... til nogle spændende og interessante aftener

Mandag den 6. september 2021 kl. 19.30
Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen,
Rødding Højskole.
"Livet er det bedste, vi har Eksistensfilosofiske efterklange "
At livet det er livet værd/på trods af tvivl og stort besvær,"
synger vi med Jens Rosendal. Det er en af de sange, der
har en eksistentiel efterklang. En efterklang er i musikalsk forstand den lyd, der bliver hængende i et rum, efter at den originale
kilde er blevet tavs. På samme måde har livet sine efterklange, og det er ofte
her, de væsentligste tanker bundfælder sig.
Mads Rykind-Eriksen er - sammen med Anja - forstander på Rødding Højskole. Han fortæller om efterklange, der har haft betydning for ham selv,
hans opvækst og de tanker og visioner han har for Rødding Højskole præsenteret igennem udvalgte sange, som vi skal synge i fællesskab.

Mandag den 8. november 2021 kl. 19.30
Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning
"Det hellige"
For ikke forfærdelig længe siden troede vi, at religionens
tid var forbi.
Det viste sig at være forkert. Religion myldrer igen frem
og i mange forskellige skikkelser. Ved at tage fænomenet
"Det hellige" op igen, kan vi hjælpes til at forstå, hvad der
foregår, og hvorfor det religiøse igen har fået en plads i
kulturen.
"Det hellige" udtrykker, hvad der er fælles for alle religioner, men det forvaltes samtidig så forskelligt, at forskellene også tegner sig tydeligt. Det vil
være aftenens udgangspunkt.
Aftenen er sammen med Aulum Y’s Men’s Club.

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.30
Sognepræst Rune Hoff Lauridsen, Haderup
”Tro og videnskab”
I dagens Danmark er det en ret udbredt opfattelse, at kristentro og videnskab gensidigt må udelukke hinanden.
For hvordan kan Bibelens skabelsesberetning om, at jorden er blevet skabt af Gud på 7 dage fx harmonere med

naturvidenskabens evolutionsteori om, at livet har udviklet sig på jorden ud
fra naturlig selektion?
Det kan umiddelbart lyde som en uløselig konflikt og man kan risikere som
troende at blive udstillet som mere eller mindre naiv, når der nu er så mange
beviser, der peger på at Charles Darwin havde ret i sin teori om naturlig selektion.
Men kunne det tænkes, at troen på en skabende og opretholdende Gud kan
være en sandhed lige så vel som videnskabens resultater kan være en
sandhed? Og at de to sandheder ikke nødvendigvis udelukker hinanden,
men kan eksistere fint side om side?

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.30
Teologisk stiftskonsulent Henning Thomsen,
Viborg
"Kirkens påskeevangelium"
"Vi vil følge fortællingen om den korsfæstede og genopvakte fra Langfredag til 1. søndag efter påske, sådan
som den lyder i den gamle 1. tekstrække.
Hvad er opstandelse? Ikke i al almindelighed, men når
det er den korsfæstedes opstandelse, vi taler om? Og
hvad indebærer den for omgivelserne? Og for den måde,
vi ser evangeliefortællingerne på?
Det er nogle af aftenens spørgsmål"

Mandag den 2. maj 2022 kl. 19.30
Musikterapeut og organist Lone Leuchtmann, Lemvig
“Fokus på livet”
Musikterapeut Lone Leuchtmann kommer og fortæller
om hverdagen med sang og musik som lindrende
medicin ved livets afslutning.
Efter 13 år på Anker fjord Hospice ved jeg så lidt, men
det lidt er stort, fortæller Lone Leuchtmann. Det handler
om nærvær, stilhed, kreativ musisk udfoldelse og nogle
gange også en stille bøn.
Undervejs vil der også blive sunget nogle sange fra
hverdagen på Anker fjord Hospice.

