
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. 

Vi spiser 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, event 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 

Asbjørn Andersen tlf : 61114072 

Bent Ingeman Rasmussen Tlf. 6160 8878  

Lærke Thomsen 

 

Nogle gange hjælper flere til!  

KFUM OG KFUK I HORSENS er også andre aktiviteter: 

Se : www.horsens.kfum-kfuk.dk 

FORÅR 

2022 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR DIG 

fra 3 – 8. KLASSE 

VI SES 

 

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


CAFE LYSPUNKT - PROGRAM FORÅRET 2022 
Når ikke andet er beskrevet mødes vi lige uger på KFUM og KFUK jyllandsgade 1 a  

24. januar  Udendørs vinterleg – vi skøjter   
Anderledes tidssum end normalt kl. 16.00 -18.30 
Vi mødes på skøjtebanen ved Horsens Rådhuset. Der er ledere på stedet fra kl.16  
Deltagelse er gratis (klubben betaler) - husk varmt tøj handsker/hue.  Kl. 18 er der varm 
suppe. Vi slutter inden 18.30 ved Horsens Rådhus.  

 

7. februar - Udendørs vinterleg  - Ildkugler, bål og grillpølser   

Vi er udendørs - Husk varmt tøj og tøj der må blive beskidt.   
Start og slut normal tid og sted 

 

Lørdag 12. februar -  skøjte arrangement i distrikt trekanten. 
Stadion Parken 7, 6500 Vojens. Bemærk lørdag 16:15 -18:30 + køretid.  
Pris 20 kr. Leje af skøjter: 30 kr. Tilmelding plan/kørsel sms til  
Reno Tlf. 21138781 (senest 9. Februar) 

https://kfum-kfuk.dk/trekanten/events/skojtetur-2022/ 

 

21. februar -  Crossfitt – brug musklerne  
Så er det tid at prøve kræfter med Crossfit. Husk tøj til indendørs og udendørs træning 
nødvendig. 
 

7. marts – NØRD-aften  - Vandraketter  
Vi prøver kræfter med tryk, vand, naturkræfter og teknik 
 

21.  marts   -  Hold masken  
Vi støber gipsmasker. 
 

4 . april  -  Ægge-viden-aften?  
Kombineret udendørs / indendørs - husk tøj til vejret! 

 

2. maj  - Street-art og lovlig graffiti  

Husk tøj til malerarbejde 
 

16.  maj - Retro-lege 

Vi leger gamle lege…var det bare federe dengang? 

  

30.  maj – Kok amok  

Vi laver mad i klubben - forklæde må gerne medbringes. 

 

13.  juni – Indkøbsvogns-ræs og sommerafslutning 

Husk tøj til vejret! 
 

23. juni - Skt. Hans aften nærmere 

 

SÅ er det SOMMERFERIE  

Se Sommerferieaktivitet  (Distrikt Trekanten) 
 

Der er mange flere tilbud for alle aldre…….. 

 

29. august – opstart efter sommerferien 

–   særlig ”tag en ven med”  klubaften. Der er altid plads til nye…. 

https://kfum-kfuk.dk/trekanten/events/skojtetur-2022/

