
Voksenstævne 
i distrikt Syd og 
Distrikt Trekanten
Lørdag den 6. november 2021 
Skibelund Efterskole ∙ Kongeåvej 34
Skibelund ∙ 6600 Vejen

www.kfum-kfuk.dk



Program
Kl. 13.30 Kaffe
 Velkomst

Kl. 14.00  Bibelforedrag v. Iben Munkgaard Davids
 ”Håbstanker – når bibelen yder førstehjælp”

  Sognepræst i Brændkjærkirken i Kolding og 
uddannelseskonsulent for nye præster i Haderslev 
Stift. Hun har tidl. været ungdomssekretær i Danmission og 
gadepræst for unge i Aarhus, under Aarhus Stift.

  Vi har fået en ny bibeloversættelse 2020. Og hvilken glæde at lukke 
denne bog op, og læse ordene, lettilgængelige, inspirerende og 
håbsgivende. Alle disse ord er håbstanker, der skal frisætte os 
mennesker til at handle. Jeg fik et lille postkort med mit eksemplar 
af bibelen 2020. Der stod ”Venlighed gavner sjælen” – det er fra 
ordsprogenes bog, 11, 17. Det er håbefulde og handlekraftige ord.

Kl. 15.15  Kaffepause

Kl. 16.15   Sangtime v. Anders Johansen
  Lige siden min efterskoletid på Hellebjerg 

Idrætsefterskole har højskolesangbogen spillet 
en vigtig rolle i mit liv. Jeg er vokset op med sang 
og klaver derhjemme og har siden uddannet mig 
som lærer med bl.a. musik som linjefag. I dag 
arbejder jeg på Stepping Friskole som viceleder og finder stadig 
meget stor glæde ved fællessang og fortælling. Jeg har glædet 
mig til at tage den nye højskolesangbog i brug sammen med 
andre. Udsigten til samvær og fællessang med nye og gamle 
højskolesange ser jeg meget frem til, - når vi nu igen må synge 
sammen og ikke kun hver for sig!

Kl. 18.00  Festmiddag

Kl. 19.30  Festtale v. Dorte Volck Paulsen
  ”Hvorfor er det vigtigt, at vi ikke er historieløse og 

rodløse?
 
 Provst i Vejle Provsti i 3 år. Har været præst i 22 år.

  Jeg har ikke selv en hjemstavn, da jeg er flyttet en del i min 
barndom og ungdom: Jeg er født på en ferie i København, 
døbt i New York, trådt mine barnesko i Salling ved Limfjorden, 
konfirmeret i Bruxelles og blev gift med en sønderjyde i 
København. Jeg har et særligt tilhørsforhold til Sønderjylland og 
Sydslesvig.

  Gennem min livsfortælling vil jeg understrege vigtigheden i at 
have rødder i historien og hvorfor det at have en livsfortælling og 
høre andres er vigtig”

Kl. 21.00 Aftenandagt 

Kl. 21.30  Folkedans v. Arne Jørgensen
 
   Der er garanti for, at alle får rørt benene, når Arne 

Jørgensen fra Jerlev spiller op til folkedans. Arne 
spiller i sin fritid musik til forskellige arrangementer.

 Er aktiv i KFUM og KFUK i Vejle.

Kl. 22.30  Tak for i dag

Pris
325 kr. for medlemmer af  
KFUM og KFUK
375 kr. for ikke medlemmer 

Drikkevarer til festmiddagen kan 
købes. 

Der samles ind til KFUM og KFUK i 
Danmark.

Tilmelding
Tilmelding/betaling foregår 
via netbank til konto nr. 2500 - 
4395439125 Nordea Horsens.

HUSK at oplyse mailadresse på alle 
tilmeldte (evt. på mail).
Tilmelding senest den 21/10.

Ved tvivlsspørgsmål kan Erna og 
Asger Larsen kontaktes på  
tlf.: 60 93 72 90 / 61 31 72 90 eller 
på mail: asger.p.larsen@gmail.com



Bjolderupvej 3 . 6392 Bolderslev
Tlf. 74 64 61 67

Transport og spedition
Salg af

SKÆRVER, STEN, SAND OG GRUS

P. Kristensen ApSP. Kristensen ApS

Udvalgets medlemmer
Britta og Holger Hansen · Toftlund 
Tlf.: 74 83 29 78 · mail: britta.holger@toftlund.net

Krista og Ole Knudsen · Løgumkloster
Erna og Asger Larsen · Horsens
Bente og Arne Jørgensen · Vejle
Tove og Hans Erik Smidt · Hoptrup

Bil
udlejning

Jomfrustien 23, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 61 00

Se mere på... www.kimbil.dk


