
Voksenudvalget

i det

Nordvestjyske

indbyder

til

Forårsstævne

Lørdag

den

18. Marts

2023

Kl. 10.00

Praktiske 

Oplysninger 

Oplysninger 

Pris for stævnet kr. 400,00

Tilmelding og betaling til stævnet kan ske fra den 28. januar til den 

10. marts 2023 

Betaling og tilmelding sker hos KFUM – KFUK i Danmark

Brug nedenstående link ved at klikke på den med musen. Følg derefter 

anvisningerne på skærmen. 

https://kfum-kfuk.dk/nordvestjylland/events/2022-voksenstaevne-for-

kfum-og-kfuk-i-det-nordvestjyske/ 

Hvis du får problemer, kan du ringe til KFUM – KFUK på                      

tlf. 3614 1533.

For en merbetaling på 39 kr. kan du ringe til landskontoret på            

tlf. 3614 1533 mellem kl. 10.00 og 12.30 og tilmelde dig der.

Du får så tilsendt en opkrævning, som betales på normal vis.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere oplysninger eller brug for 

hjælp, så kontakt Lis Nørtoft på voksenstaevne@gmail.com eller på tlf. 

3117 8266

Husk: maks. 300 deltagere. Du kan hjælpe med at sprede denne 

indbydelse til venner og bekendte, ved at videresende programmet pr. 

mail. 

I øvrigt: På stævnet sælges der lys til fordel for Kirkens Korshær 

Næste stævne: 28. oktober 2023 i Aulum Fritidscenter 

Aulum
Fritidscenter
Markedspladsen 10
7490 Aulum



Kl. 10.00 Tag selv kaffe

Kl. 10.25 Velkomst

Kl. 10.30 Foredrag: ”Håbet”
ved Torill Kristensen, Møltrup

Kl. 12.30 Middag

Kl. 14.00 Underholdning ved ”Præsten   
og Degnen”
ved Inger Kold og Inge-Dorthe 
Kaasgaard

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.45 Foredrag:” Dramaer og glæder ved           
den kirkelige genforening1920”
ved Carsten Nissen

Kl. 17.00 Tak for i dag

HVORDAN KAN MAN HOLDE HÅBET HØJT, NÅR VERDEN 
OMKRING OS RAMLER. Torill og Henning Kristensen tiltrådte i 
foråret som nyt forstanderpar på Møltrup Optagelseshjem. Torill, der 
kommer fra en stilling som sognepræst ved Skjern Kirke, vil i sit 
foredrag dele tanker og inspiration om håb.                                                                               
Hold Håbet Højt' synger vi i en ny adventssang fra den ny 
højskolesangbog. Det er en opfordring. Men hvordan kan vi holde 
håbet højt i en tid med krig i Europa, truende klimakrise og en 
voksende mistrivsel blandt unge i vores samfund?                                 
Vi vil i foredraget møde personer fra litteraturen og det virkelige liv, 
der på trods af modgang og håbløshed, formåede at holde håbet højt.

Præsten og Degnen fra Torsted, Hover og Østrup pastorat,        

Inger Kold og Inge Dorthe Kaasgaard underholder med sange fra vor 
fælles sangskat, danske såvel som udenlandske.                                          
Vores mål er, gennem soloer og fællessang, at bringe lys og glæde til 
vore tilhørere.

Dramaer og glæder ved den kirkelige genforening i 1920. Efter 

56 år under tysk styre, blev Sønderjylland igen en del af Danmark efter 
afstemningen den 10. februar1920. Foredraget fortæller om den 
udvikling, der ledte op til Genforeningen, og om den betydning 
Genforeningen fik for det kirkelige liv syd og nord for den nye grænse 
samt for folkekirken som helhed. Dette belyses blandt andet igennem 
præsten Martin Schwarz, hvis barnebarn, professor Martin Schwarz 
Lausten, sidste år udgav en bog om hans liv og skæbne. Karsten Nissen.

Ideer og forslag:
Modtages med interesse af udvalgets medlemmer:

Anders Vesterbæk, Spjald  40217769                                                                   
Jens Christian Christensen,  Lemvig 20623410                                                
Karen Johanne Thøgersen, Skive 24494483                                                      
Arne Bahn Larsen, Glyngøre 20203662                                                                                          
Lis Nørtoft, Gjellerup 31178266                                                                          
Sinne Dueholm, Holstebro 29449584                                                                  
Niels Anton Christensen, Thyholm 21426579  
Inga Frøjk, Sørvad 30255712

Velkommen til en dag med
Foredrag              

Underholdning
Samvær  
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