
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens tilbud: 

For børn: 

Børnedisko – ALL STAR DISKO. (2. – 6. kl.) 

Første fredag i måneden kl. 19.00 – 21.30.  

Legegruppe. For hjemmepassere med børn 

fra 2,9 – 6 år. Mindre søskende er velkomne. 

Mandag og onsdag fra kl. 9.30 – 13.00. 

 

For unge: 

Ten Sing Midtjylland (13 – 19 årige). Kor og band. 

Hver onsdag kl. 18.30 – 21.30 

Café Liv (13+) 

Hver onsdag kl. 15.00 – 18.00.  

 

Voksne/voksne og børn: 

Fredagsmylder. (Kom som familie med større  

børn, alene eller sammen som par.) 

2. fredag i måneden kl. 18.00. 

Reflex. Voksenklub. 

De fleste tirsdage kl. 19.30. 

Fredagstræf. Voksenklub.  

Sidste fredag i måneden kl. 18.00 

Formiddagskaffe: For alle. 

1. torsdag i hver måned kl. 10.00 – 12.00. 

 

EFTERÅR 2022 

FORÅR 2023 

KRYDS og TVÆRS udvalg: 

Kirsten Kjær Nørgaard  

28 34 16 84 

Sidsel Jørgensen  

40 36 36 67/97 22 23 31 

Jytte Nørgaard 

51 94 93 87 

 

Alle er velkomne til  

Kryds & Tværs aftener! 

Sted: KFUM og KFUK, 

Brændgårdvej 18, Herning. 

 

Genbrugsbutikken, 

Viborgvej 63. 

Åbent hverdage 13– 17. 

Lørdag 10-12.30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL Kryds & Tværs 

Formålet er, at vi møder hinanden på kryds og tværs af afdelingerne i 

foreningen og er sammen om nye input, debatter og oplevelser. 

Alle er velkomne til arrangementerne, uanset om man er medlem af 

foreningen eller ej.  

Der er tre arrangementer i løbet af året, hvor de to ligger en tirsdag aften 

og henvender sig til voksne.  Det midterste arrangement er nytårskuren, 

som er med spisning og henvender sig til både børn og voksne.  

 

Tirsdag d. 20.9. kl. 19.30 – 22.00 

Journalist Deniz B. Serinci.  

Emne: ”Barn af et tvangsægteskab”.   

Deniz: ”Undersøgelser har påvist massiv social kontrol blandt 
nydanskere; eksempelvis føler hver tredje indvandrerpige ikke, at hun 
må få en kæreste. 

Jeg holder foredrag om årsager, konsekvenser og løsninger på social 
kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab. 

Jeg er født i Danmark af kurdiske forældre og er barn af tvangsægteskab. 
Jeg fortæller hvordan, jeg i min gymnasietid sammen med en gruppe 
drenge udøvede social kontrol mod skolens muslimske piger. Vi holdt øje 
med, om pigerne talte med danske drenge, dansede med dem til 
festerne, eller spiste svinekød i kantinen. Efter gymnasietiden fik to 
oplevelser mig til at tage afstand fra nogle af de normer, jeg er vokset op 
i. Senere studerende jeg historie og Mellemøststudier og fik et fagligt 
indblik i de dybereliggende årsager til social kontrol, tvangsægteskaber 
og æresdrab.” 

”Deniz er knusende dygtig til at formidle svært stof, så alle kan forstå 
det.” – Mads Brügger, Radio24syv 

Pris: 20 kr. pr. deltager.  

 

Fredag d. 6. 1. kl. 17.00 – 21.30 

Foreningens årlige NYTÅRSKUR. 

Kl. 17.00  Gudstjeneste i foreningslokalerne                                                         

v. Karin A. Vestergaard, tidl. sognepræst i Ikast og                                                 

Fauerholt kirker. 

Kl. 18.00  Fælles spisning og tid til at ønske hinanden godt nytår og få 

snakket lidt på kryds og tværs.  

                                Herefter vil Jytte og Anker Olsen stå for programmet,          

o                              som indeholder sang og fortælling om et spændende liv                                                                                                                              

fra            B             fra Bornholm til Jylland, med KFUM og KFUK som                       

h                              hjørnesten, Unitas Rejser på farten og Løgballe Cam-             

am                           ping som afslutning på arbejdslivet. 

Vi slutter med kaffe og hygge.  

Pris: 90 kr/pr voksen; 30 kr/pr barn/ung. Førskolebørn er gratis. 

Tilmelding senest d. 3. januar til Sidsel på tlf. 40 36 36 67 el. 97 22 23 31. 

(SMS eller opkald). 

Tirsdag d. 18. 4. kl. 19.30 – 22.00 

Pianist og sangskriver Arne Andreasen. 

Emne: Årstidens sange & Øjeblikkets salmer 

Sangaften med nye og gamle sange og salmer 

Arne Andreasen præsenterer en række af sine nyere sange og salmer - og 

fortæller om sangenes tilblivelse og inspiration. Indimellem skal vi forbi 

mere kendte ting fra Salmebogen og Højskolesangbogen. 

 

Arne A er sangskriver og pianist, med bl.a. udgivelserne "Et øjeblik - en 

evighed", "Englevinger", "Drømmespor", "Mit Danmark" og "Lysets 

Længde" bag sig. Er repræsenteret i bl.a. Efterskolesangbogen, 

salmebogstillægget "100 Salmer" og den nye udgave af 

Højskolesangbogen 

Pris: 20 kr. pr. deltager. 

 

 

https://www.berlingske.dk/samfund/hver-tredje-pige-med-indvandrerbaggrund-foeler-ikke-at-hun-frit-kan-vaelge

