
 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

STED: Ikast kirkecenter, 1. sal * 

TID: 19.30-22  inkl. hyggeligt samvær omkring kaffebord * 

PRIS: 30 kr pr. gang MobilePay til 2885 4430 

*) Hvor ikke andet er nævnt 

KONTAKTPERSONER             

Tove Simonsen: ts@kfum-kfuk.dk  Anna Grethe Lund: aglu@live.dk 

VELKOMMEN i et åbent  

voksent fællesskab  

med oplæg, debat, samtale, film,  

aktivitet, litteratur, Bibelstudie,  

fællessang.2010 



 

 

Tirsdag d. 15. april: Mad og Menighedsaften 

Vi mødes på 1. sal til fællesspisning kl. 18.30 (pris ca. 40 kr. Tilmeld inden kl. 17 til 30443212). 

inden vi går i Ansgarsalen kl. 19.30 til Menighedsraften med Rikke Holm, forstander på Askov 

Højskole, der med udgangspunkt i de unge, hun kender fra højskolen, vil sætte fokus på den 

særlige udfordring,  folkekirken har i at rumme unge.  

Hvad er kirkens ambitioner i forhold til den aldersgruppe, og hvor langt vil kirken strække sig i 

forsøget på at nå ud til de unge? Et foredrag med oplæg til samtale.  

 

Tirsdag 22. marts kl. 19: Generalforsamling i KFUM og KFUK i Ikast 

Årets møde for hele foreningen, hvor vi gør status over foreningens aktiviteter og mål,  

og hvor vi vælger bestyrelse og udvalg for det kommende år.  

Send en SMS til Louise Gottenborg på 4026 2749, hvis du ønsker at deltage  

i fællesspisning kl. 18 inden generalforsamlingen (gratis).   

 

* Torsdag d. 31. marts kl. 19.30: ”Mellem ørene - Morten Albæk og Cecilie Frøkjær” 

TVværten Cecilie Frøkjær fører i en række podcasts interessante samtaler med -  ja, interessante 

mennesker. Èn af dem er erhvervsmanden og filosoffen Morten Albæk.  

Vi arbejder denne aften med den spændende samtale, der opstod mellem de to.  

Arrangør af aftenen: Sten og Alice Højland 

 

Søndag d. 3. april: Forårsfest  for ALLE  i KFUM og KFUK i Ikast 

Vi starter med at deltage i gudstjenesten i Ikast kirke kl. 10, hvorefter vi går over i Ansgarsalen 

og spiser frokost sammen. Om eftermiddagen skal vi dyste i sjove konkurrencer, og festen run-

des af med kaffe og lækker ISBAR fra Okkels. Pris: 75 kr. for +12årige. 

 S.U. d. 25. marts til Bente Larsen på 61 68 85 94 

 

Tirsdag 5. april: Højskolesang 

Syng sammen og mærk fællesskabet. Drop ind fra kl. 19.00. Start kl. 19.30. 

I Kirkecentret, 1. sal, Pejsestuen. Midtvejs holder vi en kaffepause. 

 

* Torsdag d. 2. juni kl. 19.30: sommeraften i og omkring Hjertet. 

Vi mødes ved Hjertet, Vestergade 65 og afhængigt at vejret er vi inde i eller udenfor og laver 

forskellige hyggelige og tilpas udfordrende aktiviteter.  

Denne aften lægger vi også program for efteråret, så medbring dine gode idéer til aktiviteter, 

samtaler, foredrag o.a. 

Arrangør af aftenen: Tove Simonsen og ? 

_________________________________________________________________________________________ 

Denne sæson er programmet  sammensat af 2 aftner, hvor vi kun er VoksenPåTværs voksne 

(de stjernemarkerede *) og derudover fællesaktiviteter og arrangementer fra KFUM og KFUK i 

Ikast. Mail allerede nu dine idéer til efterårets program 2022 til ts@kfum-kfuk.dk. 

Spørgsmål kan rettes til Tove, 30443212 og Anna Grethe 20476090 

  

VI ER TILBAGE !!! Efter en laaaaang Coronapause trænger vi til at mødes igen;  

voksne med voksne -  i fællesskabet om det at være menneske.  

Dele synspunkter. Opleve. Drøfte værdier, tro og tvivl. VELKOMMEN 


