
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På stævnet sælges der bøger fra forlaget ”Eksistensen”,  

kort fra KFUKs Sociale arbejde og lys fra Danmission. 

 

 
 

Voksenarbejde  
Distrikt Nord 
indbyder til 

 

 

 

Lørdag d. 12. november i 

Abildgård Kirke 
Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn 

 



Velkommen til voksenstævne 
2022 

Voksenstævnet er en del af KFUM og 
KFUKs voksenarbejde og afholdes i 
år i Abildgård Kirken. 

Stævnet henvender sig til alle voksne – yngre som ældre – som har tid og 
lyst. Lad de hjemlige sysler ligge og brug dagen på dig selv. 
… en festlig dag i godt fællesskab med indhold. 

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendigt. Det kan ske til en af 
nedenstående senest 1. november 2022: 

 

 

 

 

 

 

Prisen for stævnet er kr. 225,- pr. person.  
Betaling kan ske til konto 9070-1620753676 senest 1/11 2022.  
(husk navn på alle dem, betalingen vedrører)  
Betaling kan også ske kontant ved ankomst til stævnet (Mobilepay er ikke 
mulig). 

Forudbetalt deltagerbetaling vil ved framelding senest 3 dage før stævnet 
blive refunderet. Ved framelding senere end 3 dage før stævnet, vil 
deltagerbetalingen blive opkrævet, da KFUM og KFUK vil blive afkrævet 
betaling for mad. 

På stævnet benyttes KFUM og KFUKs sangbog ”PULS”. 

 

  
  
Kl. 09.00  Ankomst, registrering, betaling og morgenkaffe 

Kl. 09.30  Velkomst og morgensang  

Kl. 09.45 Foredrag v. Ivar Brændgård.  

Emne: ”Værdier der ikke kan måles eller vejes eller 

købes for penge”. 

Uddannet teolog. Tidligere landsformand for KFUM 

& KFUK, sprogofficer i militæret, højskoleformand og 

tv-direktør på tv Midt/Vest. I sin pensionisttilværelse arbejder han 

som præstevikar mm. 

Kl. 11.30  Frokost 

Kl. 13.00  Sangtime v. Laila Nielsen.  
Laila har i sine teenageår været en del af Tensing 
Hjørring, kfum & kfuk. Her sang og dirigerede hun 
koret. Derudover var hun også korleder på Ung Uge 
i Aulum. Laila er uddannet musiklærer og arbejder 
på Lundergårdsskolen, Hjørring. Foruden dette er 
hun kirkesanger i Bindslev-/Sørig pastorat og synger i koret  
Blue Note, der holder til i Abildgård Kirke, Frederikshavn. 

Kl. 14.15 Kaffe  

Kl. 15.00 Foredrag v. Ruth Ø. Poulsen  
Emne: ” Hvilke tanker og følelser er typisk på spil, når 
døden nærmer sig”. 
Tidligere sygehuspræst på Aalborg 
Universitetshospital. Ruth har i næsten 20 år som 
præst på sygehuset haft utallige samtaler med 
døende mennesker. Mennesker er forskellige og derfor reagerer de 
også forskelligt, når døden nærmer sig. Dog er der tanker og 
følelser som typisk går igen, og som er fælles, når vi kommer dertil. 

 

Kl. 16.30 Afrunding og afslutning 

Hans Henrik Jørgensen, Hjørring. farmkrustrup@hotmail.com, tlf. 60651059 

 

Marie og Verner Thomsen, Aabybro. thomsen83@mail.dk tlf. 29441159 

 

Peter Thomsen, Lyngså. pwt@privat.dk tlf. 98867142 

 

De øvrige i udvalget er: 

Sonja og Per Krag, Horne 

Karin og Arne Christiansen, Bakholm 

Lisbeth og Jens Christian Meldgaard, Godthåb 

Tema: "Kristne livsværdier" 
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