
 

At sætte spor….. 

Hvor du sætter din fod, sætter du spor. Nogle sætter store kraftige 
spor – andre mere forsigtige – atter andre vil måske helst slet ingen 
spor sætte, men et menneskeliv går ikke sporløst hen. Der er en sær 
vekselvirkning imellem selv at sætte spor – og at andre sætter sig 
spor i vores liv. Vores virkelighed bliver vævet sammen og danner et 
billede af masser af spor, som krydser hinanden. 

Det er ikke ligegyldigt, hvilke spor vi sætter. Det, der ofte har 
betydning, er ikke de store altdominerende spor, men netop hvordan 
vi møder hinanden. Alt sammen sætter sig spor i et helt 
menneskeliv. ”Du har nemlig fat i et stykke af dit medmenneskes 
lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton, men det er lagt i din 
hånd”. Sådan lyder det i Højskolesangbogens nr. 206: ”Hvor du 
sætter din fod” af Jens Sejer Andersen. Jens Sejer siger selv, at han 
med denne sang har forsøgt at kropsliggøre den omvendte jantelov: 
”Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget”. Dette netop 
med udgangspunkt i K.E. Løgstrups centrale tanker: At den enkelte 
har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at hun holder 
noget af dets liv i sin hånd. 

Det er måden, vi møder hinanden på, der sætter afgørende spor i 
vores liv. Der er brug for vores opmærksomhed, når vi krydser 
hinandens spor eller deler et stykke af livsvejen sammen. 
Kristendommens glædelige budskab er, at vi aldrig skal gå vejen 
alene – der er en, der vil gå vejen sammen med os, også når det kan 
være svært at finde mening og vej i en moderne og kompliceret 
verden. 

Med inspiration fra ”Sanghåndbogen 

- en præsentation af sangene i højskolesangbogens 18. udgave” 
2006 

 

 

Hvor du sætter din fod, 

sætter du spor 

Kvindedag i Holstebro lørdag den 12. marts kl 

10-16.30 i Holstebro Kirkes sognehus 

En rigtig hyggelig og indholdsrig dag for alle 

kvinder i alle aldre 

 

 



Hvorfor nu en kvindedag…. 

KFUM og KFUKs kvindelige voksenarbejde holder hvert år en lørdag i marts 

kvindedage rundt omkring i landet. En dag hvor kvinder kan mødes på tværs af 

alder og interesser og lave ting, som kvinder kan lide. 

Det synes vi, lyder rigtig hyggeligt. 

Så er du ny i byen, og kunne du tænke dig at møde andre kvinder, eller var du 

engang aktiv i Holstebro KFUM og KFUK, og kunne du tænke dig at møde nogen 

af dem, du i sin tid tilbragte mange gode timer med, Er du ung eller gammel eller 

midt imellem og kunne tænke dig, at møde andre kvinder og evt. starte nye 

fællesskaber i Holstebro. Eller synes du bare at programmet lyder spændende og 

har lyst til at være med. Så skynd dig at tilmelde dig. 

Dagen er for alle kvinder i alle aldre, og man behøver ikke være medlem eller aktiv 

i KFUM og KFUK for at deltage.  

 

Kvindeudvalget består af: 

Hanna Jacobsen 

Anne-Mette Byrialsen 

Eva Poulsen 

Gitte Aarestrup 

Pris for dagen inkl. forplejning og 1 stk. lommeikon 100 kr. 

Tilmelding på mail til  gitteaarestrup@hotmail.com betaling for arrangementet 

foregår på MobilePay  tlf. 26285101. Tilmeldingen er først gyldig, når betaling er 

modtaget. 

Seneste tilmelding er den 20. februar, der er et begrænset antal pladser, og man 

får plads efter først til mølle princippet. Erfaringen siger, at der hurtigt bliver fyldt 

op på disse kvindedage, så skynd dig at blive tilmeldt. 

 

Program 

10.00 Kaffe, velkomst og morgensang 

10.45 Pilgrimsvandring  

Mindfulnessinstruktør Anne-Mette Byrialsen tager os med på pilgrimsvandring 

rundt i Holstebro Kirke.  

12.00 Frokost 

13-14.30 Hjem, Hjemmere Hjemmest 

Vi får besøg af Hanne Jul Jakobsen forfatter og præst i Møllevangskirken i Aarhus.  

Benny Andersen lærer os, at hjem kan gradbøjes. Men hvor kommer 

hjemhedsfølelsen fra? Hvad skal der til for at føle sig hjemme? Hanne Jul 

Jakobsen tager os med på opdagelse i forestillingerne om hjem, erfaringerne af 

hjem og længslen efter at høre hjemme et sted. I sin søgen henter hun lidt 

forskelligt ned fra den teologiske og antropologiske hylde. Det hele er rørt sammen 

på en fond af personlige erfaringer, bibelske referencer, litterære 

smagsforstærkere og et skvat af hendes hjemmesyltede ordforråd. 

Kaffe 

15.00 Vi laver lommeikoner  

Gitte Bøcher Steffensen fra Gitte Glas i Ryde kommer og hjælper os med at lave 

lommeikoner af glas. En lille rar ting at have i lommen eller i hånden som et 

symbol på tro og en påmindelse om, at vi aldrig er alene. 

Ca 16.30 Tak for i år 
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