
Praktiske 
oplysninger

Stævnet afholdes i Baunekirken

Østerbyvej 10, Tjørring

Stævneafgift
kr. 200,00  (inkl. mad)  

 Betales kontant ved ankomsten

Tilmelding
kan ske via telefon eller mail 

fra torsdag d. 20.  januar 2022 kl. 16

(max 10 navne pr. henvendelse) 

til

Astrid Jespersen

tlf. 30 27 14 15 eller astrid.bj@hotmail.com

eller

 Annelise Nielsen

tlf. 30 25 89 24 

Max. deltagerantal er 180

Der vil blive mulighed for at handle i en lille salgsbod.

Se iøvrigt program på:

www.midtjylland.kfum-kfuk.dk

eller

www.kfum-kfuk.dk

Landsdelsstævne 
for kvinder

Lørdag d. 12. marts 2022  
i Baunekirken, Tjørring

Hvor du sætter 
din fod

Asylkoret

Distrikt
Midtjylland



Program
Kl. 9.00 Morgenkaffe

Kl. 9.30 Velkomst og morgensang

Kl. 9.45 “Hvor du sætter din fod”
 Foredrag ved Annette Due Madsen

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.15 Vi synger sammen - v/Annette Breinholt

Kl. 14.00 Anna Lisbeth Sonne fortæller om sit
 arbejde på Kærshovedgård.

Foredrag og kormusik

Da de første afviste asylansøgere i 2016 blev overfl yttet til udrejsecenter 
Kærshovedgård nær Bording, tog daværende sognepræst, Lindvig 
Osmundsen initiativ til at oprette en ugentlig bibelcafé i Bording 
missionshus, da der var en del konverterede blandt de udviste. 

I december 2018 opstod ideen med at lave et kor, der kunne synge kristne 
sange på farsi - deres eget sprog. I dag består koret af 12 unge mænd, 
fortrinsvis iranske kurdere, der alle er døbte og bekendende kristne.

Anna Lisbeth Sonne / Asylkoret

“Hvor du sætter din fod”

Vi synger sammen

Livet er som en vandring. Hver dag sætter vi spor i hinandens liv gennem samvær, ord og 
handling.
En gang imellem er det godt at stoppe op, og se på hvilke værdier det er, der præger vores 
vandring, og se på hvilke aftryk vi efterlader os på vejen. Hvordan fremmer vi det gode liv, 
så der kan gro blomster, hvor vi sætter vores fod på vores egen livsvej og på andres, så det 
kan bidrage til at vores nærmeste kan vokse og blomstre. 

Psykolog og Famileterapeut Annette Due Madsen

Asylkoret synger for og sammen med os

Kl. 15.15 Kaffe

Kl. 15.45 Liturgisk Gudstjeneste

v/Britta Hald Vestergaard
Sognepræst i Fredens Kirke

Ved Annette Breinholt

1/2 time med nye og nyere sange fra Højskolesangbogen og Kirkesangbogen.  
Også med  NYE komponister og sangskrivere.  Fx Marianne Søgård/Dy Plambeck - 
Stine Pilgård/Katrine Muff Enevoldsen.  Det er jo et KVINDESTÆVNE!


