
GODE  OPLEVELSER  
CAFE LYSPUNKT…. er for dem, der gerne vil være 

sammen med andre i sjove, trygge og hyggelige 

rammer. Der er plads til at være den du er, og 

aktiviteterne spænder vidt!  Du lærer nye ting om dig 

selv og verden omkring os! 

Klubben udfordrer dig og bryder grænser… 

KOM og VÆR med! 

GUD  
Børn og unge skal vide, de kan tro på GUD 

………og at GUD tror på dem!  

I CAFE LYSPUNKT taler vi om at tro på noget! Hver 

klubaften er der en kort bibelfortælling og vi beder 

fadervor. Vi syntes det er vigtigt at kristendommen 

oplevelses i klubben, gennem fællesskab, fortælling, 

dialog, sang, musik, leg og bevægelse. 

KFUM og KFUK er en del af Den Danske Folkekirke  

GULERØDDER.!  

Et mad-fællesskab betyder mere end de fleste tror. 

Hver gang spiser vi sammen i CAFE 

LYSPUNKT….nogle gange er aktiviteten også at vi 

laver maden selv!  

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

HVOR: KFUM og KFUK i Horsens  -  

Jyllandsgade 1A.  

TID:  Hver anden mandag 16.30-19.30 

Hvad koster det? 

75,- kr. pr. halvår opkræves direkte af 

KFUM og KFUK i Danmark. 

Cafe Lyspunkt kan opkræve penge ved særlige 

arrangementer, såsom overnatning m.m 

Vi giver besked i god tid. 

 
Klubmedlemmer bliver medlem af KFUM og KFUK 

Horsens og i Danmark. se mere på www.kfum-kfuk.dk 

FRIVILLIGE LEDERE  

Lone Taulborg Rasmussen, Tlf.  2614 7431 

Reno Rasmussen Tlf. 21138781 

Cecilie Vestergaard Tlf. 24217590 

Asbjørn Andersen  tlf : 61114072 

Hannah Thybring Hansen Tlf 2855 8374 

Bent Ingeman Rasmussen Tlf. 6160 8878  

Nogle gange hjælper flere til!  

KFUM OG KFUK I HORSENS er også andre aktiviteter: 

Se : www.horsens.kfum-kfuk.dk 

EFTERÅR 

2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR DIG 

fra 3 – 8. KLASSE 

VI SES 

 

http://www.kfum-kfuk.dk/
http://www.horsens.kfum-kfuk.dk/


CAFE LYSPUNKT - PROGRAM EFTERÅR 2020 
(Der tages forbehold for programændringer ift. COVID 19) 

 

17. August – Opstart efter sommerferien. 

Toiletbørste-OL m.m ….. WHAT????  
Kombineret udendørs / indendørs - husk tøj til vejret! 

 

31. August - Indkøbsvogns-ræs og løb - udendørs Husk tøj til vejret! 

 

14. September  - På med redningsvesten  

…vi sejler ud på Horsens fjord med Asger og Erhard (nærmere info) 

 

28. September – Naturkok-amok og hygge i det blå  

(Præcis afgang fra Jyllandsgade kl. 16.30) - Husk tøj til vejret! 

 

Måske på Lejr med KFUM og KFUK  
Hold øje med  - http://trekanten.kfum-kfuk.dk/nyheder/kalender/ 

 

26. oktober – trampolinland (nærmere info) 

 

30 oktober  MAK (fredag aften)  

-  Mad Andagt Kaffe) nærmere program. For alle i foreningen!! 

 

9 .  november  

Krea-aften - Lav din egen hemmelige bog  + ”NERF-gun” krig 

 

23. november   

Krea-aften - Lav din egen hemmelige bog færdig.  

 

7. december  -  julehygge 

 

Juleferie  

2021 
 
      

11. januar  VINTERLEG – vi skøjter  Gratis - al inklusiv 

Mødested  - foran rådhuset -– husk varmt tøj hansker/hue.      
 

    

VI SES!  

 

http://trekanten.kfum-kfuk.dk/nyheder/kalender/
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