
20. – 21. januar:  

Landsstævne for voksne på Nyborg Strand * 

 9.  februar: Præst Sarah Høgh Lodberg  

- Om at være præst i en pionerkirke i Horsens 

 9. marts: Diakon Jytte Madsen og sygepl. Merete Værge 

-  4 uger som KUF-mutter på KFUM’s soldaterhjem i Estland  

20.  april: Organist Inger Kamstrup 

 – Om den norske salmedigter Svein Ellingsen 

11. maj: Spadseretur til Spor 7. *   

 

(* = der kommer mere information når tiden nærmer sig) 

 

 

 

 

Møderne begynder kl. 19.30 på  

 KFUM og KFUK,  Nørre Allé 29, Aarhus 

Pris pr. aften: 

50,- kr. for medlemmer af KFUM og KFUK  

60,- kr. for ikke-medlemmer 
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2022 / 2023 

15/9 

13/10 

5/11 

17/11 

15/12 

20-22/1 

9/2 

9/3 

20/4 

11/5 



Fællesskab & Dialog 
  

Velkommen til sæson 2022 / 2023! 

Fællesskab & Dialog er et mødested i KFUM og KFUKs 

voksenarbejde Vi har inviteret en række foredragsholdere, der 

sætter aktuelle kirkelige og samfundsmæssige temaer til debat 

og samtale. Der er desuden en række arrangementer som vi 

opfordrer til at deltage i. 

Mødeaftenerne vil som regel blive indledt med et oplæg til 

deltagernes inspiration og indbyrdes dialog.   

I løbet af aftenen er der kaffe og the, som kan nydes ved små 

borde. 

Med baggrund i KFUM og KFUKs formål ønsker vi med 

programmet at inspirere til deltagelse i menighedernes liv og til 

ansvar og medindflydelse i kirke og samfund! 

Med venlig hilsen 

Programudvalget for Fællesskab & Dialog 

 

Dorte Lundbak 

3095 6995 

dorte.lundbak@gmail.com 

Jytte Madsen 

3013  1743 

jmkolt@profibermail.dk 

Anna Marie og Aage Pedersen 

2072 6978 

aaamspedersen@hotmail.com 

Lars Olesen 

2483 3567 
lars.uttrup.olesen@gmail.com 

  

Program 2022/2023 
  

15. september  - Hanne Juul Jacobsen, sognepræst ved 

Møllevangskirken  - Hjemmerørt: Man kan købe en bolig, 

men ikke et hjem! Om at bebo sit liv. 

13.  oktober – Oluf Therkildsen, Randers, tidl. sekretær i 

KFUM og KFUK – Alting har sin tid under solen. 

  

Lørdag  5. november:  

Voksenstævne på Vesterbølle Efterskole * 

Johannes Holst Hansen, diakon og medarbejder ved 

Kirkens Korshær – Livsskæbner – ingen er bare det du ser 

Desuden bibeltime ved sognepræst i Aars, Lone Primdal – 

der er sangtime ved efterskoleforstander Morten Nebel og 

dagen slutter med folkedans.  

17.  november: Besøg på Aarhus Børnehøjskole, medlem af 

styregruppen  Jakob Hausgaard Lyngs fortæller om 

aktiviteter og visioner.  

  

15.  december kl. 18.00: Julefrokost* 


