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Fredagsmylder
Fredagsmylder er et mødested 
for alle, der har lyst t il at være 
sammen i et kristent 
fællesskab.

Man kan komme som familie 
med sine børn, som sig selv 
eller sammen med sin 
ægtefælle / ven.

Vi spiser sammen ? og lytter 
t il foredrag, udfordrer 
hinanden og bliver inspireret 
gennem en vekselvirkning af 
aktiv lytten og kreativ 
handling alt sammen præget 
af et kristent l ivs- og 
menneskesyn.

Aktiviteterne tilpasses dem, 
der kommer, så vi favner både 
store og små.

Fredagsmylder er en del af 
familiearbejdet under KFUM 
og KFUK i Herning

·Hvor og hvornår:
Den anden fredag i måneden 
(hvis andet ikke er oplyst):    Kl. 
18 ? 21

Mødested: Brændgårdvej 18

·Pris:
Voksne og unge: 60 kr.
Børn under 12 år: 30 kr.
Tilmelding til fællesspisning er 
nødvendigt senest tirsdag.

-Mere info:
Kom og vær med eller få flere 
oplysninger hos: Kirsten og 
Torben Kloster, 2272 7310 eller 
send en mail til 
myldermail@kfum-kfuk.dk

Vi glæder  os t i l  at  m øde 
dig!

Aftens PROGRAM



Program
August 16/8
Sæsonopstart i Fredens Kirke

August 31/8
Kryds og Tværs med Leise Christensen, Sct. Johanneskirken i Trøjborg
Emne: Håb og Længsler

September  10/9
En aften om os selv. Hvem er vi? Som mennesker, som fæl leskab som 
forening?
ansv.: Hanne og Jens, Henrik og Conny  samt Linda

Oktober   8/10 
Dilemma: Fra corona til  krig  v. Anders Knudsen, Gjel lerup
Ansv: Anna-Sofie og Lars, Jette og Per samt  annette og Poul

November    12/11
Forberedelser t il  KFUM OG KFUKs Julemarked - ind under jul
ansv.: Keld og Kirsten, Birger og Elsebeth samt Birgitte og Karsten

December 10/12
Julefrokost
Ansv.: Birgitte og Jørgen, Kirsten og Torben samt Lene og Hans Jørgen

januar   7/1
Kryds og tværs v. Karin Vestergaard samt Jytte og anker olsen
Ansv.: Ul la og al lan, Dorte og Erik samt anna og gert

februar   11/2
fatter vi faste? 
ansv: hanne og jens, brian og l isbeth samt jette og per

marts   11/3
Besøg af Daniel  Dørken Pedersen, Tjørring
ansv: lene og hans jørgen, birgitte og karsten samt anna og gert

April  5/4
Kryds og Tværs V. Jens carl  moesgaard nielsen, herning kirke
Emne: optakt t il  påsken - ugen der forandrede verden 



april  8/4
l ad os se, synge el ler spil le din yngl ingsmusik
ansv: conny og henrik, l inda samt elsebeth og birger 

Maj   20/5
pilgrimsvandring
ansv: l isbeth og brian, kirsten og torben samt keld og kirsten

Juni   12/6
sommerafslutning hos anna-sofie og lars
ansv. Anne sofie og lars, annette og poul  samt ul la og al lan

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og 
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge 
aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet 
og  et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.   

Læs mere på www.kfum-kfuk.dk 
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