
Aulum Fritidscenter

Markedspladsen 10

7490 Aulum 

Lørdag den

5. november

2022  kl. 10.00        

              Praktiske 
Oplysninger  

Pris for stævnet kr. 380,00  
 

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

20. oktober 2022  

 

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://medlem.kfum-kfuk.dk/event/id/403/register 
 

 

Hvis du får problemer, kan du ringe til KFUM – KFUK på tlf. nr.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: 18. marts 2023 i Aulum Fritidscenter        

                     KFUM & KFUK  

            I det Nordvestjyske 

              Indbyder til                  

          Efterårsstævne      

 
           

 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlem.kfum-kfuk.dk/event/id/403/register
mailto:voksenstaevne@gmail.com


 

  
Kl. 10.00  Velkomst 

                   Kaffe 

 

Kl. 10.30  ”Nærværets Kraft” 

                    v. sognepræst  

                    Alice Petersen, Randers 

             

Kl. 12.30  Middag 

 

 

Kl. 14.00  Sangtime v. Anker Olsen           

  

 

 

Kl. 15.00  Kaffe 

 

Kl. 15.45  ”Livet er ikke det værste man har” 

                  v. Niels Christian Kobbelgaard 

 

Kl. 17.00  Tak for i dag 

 

 

”Nærværets Kraft – om at være præst på Hospice” 
”Der er ikke mere at gøre”, kan det somme tider lyde fra en læge til en alvorligt syg 

patient. Det er måske rigtigt lægefagligt, men der er altid mere at gøre, f.eks. kærlig 

pleje og ikke mindst nærværet: Små eller større besøg, holde i hånd, vende en pude – 

eller måske bare være der.  

 Foredraget handler om hospicetanken, om at være præst på hospice og nærværet. 

 Foredragsholderen er sognepræst Alice Pedersen, som fra 2010 til 2019 har været 

præst på Hospice Randers udover sit arbejde som sognepræst i Enghøj sogn, Randers. 

Derudover har hun i mange år haft sorg- og livsmodsgrupper, som er et tilbud til folk, 

der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald, og hun har efteruddannet sig 

inden for sjælesorg, samtale og supervision.  

 

Sangtime: Syng sammen med Anker 

 

”Livet er ikke det værste man har – om hvordan vi kommer afsted med at være 

mennesker”. 

 

Der er forskel på en ko og et menneske. Mennesket er skabt i Guds billede. Som sådan 

insisterer vi på at eksistere, dvs. vi forholder os til vores tilværelse. Det gør vi som 

individer i de fællesskaber, vi lever i. Hvordan kommer vi så afsted med det? Ikke blot 

skal vi finde ud af os selv, vi skal også finde ud af at være til i fællesskaber. 

Konflikterne truer! 

Vi får både det bedste og der værste med ved livet. ”Det bedste er at jeg selv på de 

værste dage er nysgerrig efter i morgen” siger digteren Søren Ulrik Thomsen. 

I foredraget vil jeg fortælle om det menneskelige ved mennesket og så skal vi på jagt 

efter den nysgerrighed, der gør livet til andet og mere end en triviel størrelse. 

Nysgerrigheden på det der er i os og ikke mindst det, der ligger udenfor os. 

 
 Ideer og forslag: 

Modtages med interesse af udvalgets medlemmer: 
Anders Vesterbæk, Spjald  40217769                                                                                                                                                       

Jens Christian Christensen,  Lemvig 97881352                                                

Karen Johanne Thøgersen, Skive 97593283                                                       

Arne Bahn-Larsen, Glyngøre 20203662                                                                                                                   

Lis Nørtoft, Gjellerup 31178266                                                                           

Sinne Dueholm, Holstebro 97428684                                                                   

Niels Anton Christensen, Thyholm 21426579                                                                                                                                                                      
                               

DAGENS PROGRAM 


