
KFUM og KFUK i Danmark indbyder til

Landsstævne 
for voksne
på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2023

Stævne nr. 36

Tema: 
Livet er (stadig) 

et liv på trods



Tilmelding fra 1. oktober 2022 på 
         www.kfum-kfuk.dk/tilmelding
Tilmeldingsfrist 15. december 2022,  
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:  Foredrag i salen ved Birgitte Qvist-

Sørensen
B:  ”Afmagt og håb” ved Jens Moesgaard 

Jensen
C: Eksistensen, ved Elof Westergaard

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: 1.925 kr. 
Ikke-medlemmer: 2.225 kr. (også vi er 
ramt at inflation i samfundet).
Tillæg pr. nat for stort enkelt værelse 
(begrænset antal): 175 kr. 

Betaling sker samtidig med tilmeldingen. 

Hvis du går i stå i tilmeldingsprocessen 
kan Landskontoret kontaktes på  
tlf. 36 14 15 33. Der opkræves et gebyr på 
39 kr. ved fuld tilmelding pr. telefon.

Framelding
Ved framelding tidligere end 14 dage før 
afvikling betales 25% af deltagerprisen. 
Ved framelding senere end 14 dage før  
arrangementet 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. 30 33 16 93 • nieto@nexel.dk

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

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

Bodil Puck Madsen 
Tlf. 40 56 31 05 • bodilfys@gmail.com

Klaus Kroman 
Tlf. 20 92 67 75 •  klauskromann@kfum-
kfuk.dk

PRAKTISKE INFORMATIONER VELKOMMEN

Livet er (stadig) 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 påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ ŕ  i blæst. 
Tekst Per Krøis Kjærsgaard

”Gud, giv mig glæden
ved at se at mit liv
er forbundet
med min næste
med en dybde og en fylde
der med andre ord
er dig.”
Hanne Jul Jakobsen
”Brugte bønner, et bæredygtigt  
redesign af Davids salmer”

Den danske Salmeduo 
krydrer festaftenen 

med musik, sang 
og små fortællinger  

Nødhjælpsarbejde 
handler ikke kun 

om at gøre godt, men 
om at gøre det rigtige. 

Birgitte 
Qvist-Sørensen

At arbejde blandt socialt 
udsatte er et møde med 

håbløsheden, men også en 
fortælling om håb, selv når 

tilværelsen virker 
allermørkest.

Peter Meisner

Livet er (stadig) et liv på trods



 Fredag den 20. januar

Fra kl. 15.00 Værelsesanvisning. 
Aftensmad fredag er ikke inkluderet.  Der er mulighed for at spise i bistroen og restau-
ranten. 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

Peter Meisner indleder årets stævne med foredraget: 
”Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter.” 
Fortæller om  KFUM ś Sociale arbejde og mødet med mennesker, for hvem livet ikke 
altid er gået  den snorlige vej.

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 21. 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. Lige siden har 
liv og ”på trods” gået hånd i hånd. I bibelforedraget 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  Er KFUM og KFUK stadig relevant i 2023?
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.45 Kaffe

Kl. 14.15 Lørdag eftermiddag byder på:

A Foredrag: Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen
Håb og handling  igennem 100 år – om at leve et liv i værdighed i verdens fattigste og 
mest udsatte lande. Hvordan navigerer Folkekirkens Nødhjælp med næstekærlighed 
som kompas i en mere og mere kompleks verden. 
B Workshop ved Jens Moesgaard Nielsen
”Afmagt og håb” Hvad  siger musikken om livet? Fra U2 til tv2, fra Coldplay til Minds of 99 
– danske og internationale bands som tager livtag med livet på trods. Sange om afmagt 
og håb,  suppleret med stærke salmer af Kingo og Grundtvig der taler om livet i al dets 
blanding af skønhed, gru, tro, tvivl, afmagt, håb og kærlighed. Vi skal høre om sange, der 
giver mening og sætter sig spor og samtidig skal vi både høre sangene og se musikvideoer.
C Workshop Eksistensen v. Elof Westergaard
Har i 2022 udgivet 2 bøger ”Skabt, skrøbelig og håbefuld” og ”Memento Vitae.” Begge 
tager udgangspunkt i temaer omkring kirkegårde og kirkegårdskultur. Om hvorfor det 
er godt at gå en tur på kirkegården, og engang godt at ende der. ”Memento Vitae” er en 
række poetiske og sansede betragtninger over vores  døde, der lever videre i erindrin-
gen og tegner vores historie.

Kl. 15.45 Eftermiddagens program er slut 

Festaften

Kl. 17.00 Mødes vi i vandrehal B, hvor drikkevarer kan købes. Kom i god tid! 

Kl. 18.00 Åbnes dørene til festsalen og Nyborg Strand serverer festmiddagen. 

Festtale ved Bjarke Friis, præst i Grindsted. ”At elske den brogede verden”.

Musikalsk underholdning ved Den Danske Salmeduo. Hans Esbjerg på klaver og 
Christian Vuust på saxofon og klarinet. En koncert med Den Danske Salmeduo er en 
medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik.

Kl. 22.30 Folkedans/dans under ledelse af Steen Nielsen 

Kl. 23.30 Natmad

 SØNDAG DEN 22. JANUAR

Kl. 7 - 9 Morgenmad 
Kl. 10.00 Festgudstjeneste, ledes af sognepræst Hanne Jul Jacobsen
Ved flyglet: Mette-Lise Skov Bennedsgaard

PROGRAM

Livet er (stadig) et liv på trods



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 ”Brugte bønner – et bæredygtigt 
redesign af Davids salmer” på Forlaget 
Eksistensen.

Mette-Lise Skov  
Bennedsgaard
Organist og pianist. Er til 
daglig organist ved Ørum, 
Urlev og Daugård kirker nord 

for Vejle. Samarbejder med flere musikere 
og spiller gerne både klassisk og rytmisk 
musik.

Steen Nielsen 
fra Give, er kendt for at fylde 
voksenstævnet med sit 
klaverspil til fællessangene, 
og med god og iørefaldende 

dansemusik, samt musik og kyndig in-
struktion til folkedansen, så alle kan være 
med. Det skal nok blive 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

Peter Meisner
Generalsekretær KFUM’s 
Sociale Arbejde. Medlem 
af Frivilligrådet. Uddannet 
journalist og master i redak-

tionel ledelse, fhv. chef for DR’s distrikter. 
Opvokset med KFUM og KFUK i Odense.

Rasmus Skov Borring
Pianist, komponist. Har 
udgivet flere album. Rasmus 
Skov Borring modtog i 2019 
N.F.S. Grundsvigs pris for sit 

arbejde med at formidle fællessangstra-
ditionen. Har gennem de seneste år været 
komponist bag en række nye fællessange 
– bla. tonerne til ”Gí os lyset tilbage.

Eva Jerg
Uddannet 1996. Sogne-
præst ved Christianskirken 
i Fredericia. Formand for 
Bibelselskabets stiftsudvalg 

i Haderslev stift. Har igennem alle mine 
præsteår arbejdet med gudstjenestefor-
nyelse, salmesang, skole-kirkearbejde og 
formidling. Har bidraget til "Guldkorn" 
og salmevalg på Kirkemusikalsk Kompe-
tencecenter. Været præst i DR Kirken á 3 
omgange.

Birgitte Qvist- 
Sørensen
Cand. theol i 1986 og master 
i ledelsesudvikling i 2006. 
Blev ansat som general- 

sekretær i 2014 og tidl. ansat som inter-
national chef. Har i en årrække arbejdet i 
Helsingør og Københavns kommuner som 
hhv. direktør og chef med hovedfokus på 
social- og sundhedsområdet. Tidligere 
haft adskillige internationale arbejdsom-
råder med fokus på udviklingshjælp, børn 
og kvinder bla. via FN, Unesco og Red 
Barnet.

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

mellem rockmusik og kristendom. Ikke 
mindst gennem en livslang kærlighed til 
irske U2. Han har holdt adskillige stort 
anlagte U2-gudstjenester – senest til Him-
melske Dage i Herning 2019. I maj 2023 
står han for en U2gudstjeneste med U2-
kopibandet Die Herren og Herning Kirkes 
Drengekor i Herning Kirke.

Elof Westergaard 
Biskop over Ribe stift fra 
2014, teolog og forfatter,
formand for Foreningen for 
kirkegårdskultur og flittig 

debattør med henblik på at bevare den 
danske kirkegårdskultur. Er forfatter og 
medforfatter til en række udgivelser, 
senest "Skabt, skrøbelig og håbefuld" og 
"Memento Vitae"  i 2022.

Bjarke Friis
Sognepræst i Grindsted, 
Nollund og Urup. Cand. mag. 
i historie og samfundsfag. 
Fra 2010 til 2021 landssekre-

tær i KFUM's Soldatermission, hvorfra han 
er "omskolet" til præst.
 

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. 

Kommende voksenstævner
19. - 21. januar 2024 
                                                               24. - 26. januar 2025
                 23. - 25. januar 2026
                                                                 22.-24. Januar 2027

Livet er (stadig) et liv på trods



FERIE MED FIT & RELAX
Tæt på hinanden og alle de gode oplevelser

Nyborg Strand  |  Østerøvej 2  |  DK 5800 Nyborg  |  65 31 31 31  |  nyborgstrand.dk

Hør nærmere om mulighederne for ferie på Nyborg Strand  
på tlf. 65 31 31 31 eller læs mere på nyborgstrand.dk

Skov og strand lige uden for døren, fynske seværdigheder  
inden for rækkevidde og lokale fristelser fra køkkenet.

Gratis adgang til vores 500 m2 store Fit & Relax-område,  
gratis brug af cykler til at udforske nærområdet,  

gratis internet og gratis parkering.

Helt 
tæt på


