
Hvad er voksenstævne? 

Voksenstævne er en lang traditionsrig højskolelignende dag, hvor 

voksne i relation til KFUM og KFUK i Distrikt Himmerland, Aarhus-

Randers/Djursland og Hærvejen mødes. Dagen består af foredrag 

med et kristent indhold, fællesskab, festmiddag og fællessang. 

Der er plads til gensyn med gamle venner og bekendte eller mu-

lighed for at danne nye relationer. Stævnet afholdes altid på en af 

distrikternes efterskoler der har tilknytning til KFUM og KFUK. 

Lone Primdal, sognepræst i Aars i Vesthimmerland, medlem af 

Danmissions bestyrelse, tidl. Forstander på Farsø Efterskole  

”Tro er håbet om kærlighed” 

Igennem fortællinger om mødet med menne-

sker i mange modeller, vil Lone sætte lys på 

tro, håb og kærlighed. Undervejs vil der være 

små øvelser, så tilhørerne bliver inddraget. 

”Som dagen kommer, træder vi ud af mørket, 

flammende og frygtløse. Daggryet blomstrer, 

når vi sætter det fri. For der er altid lys, hvis vi 

er modige nok til at se det, hvis vi er modige 

nok til at være det” citat: Amanda Gorman. 

 

 

Inge Dalum Falkesgaard, Konsulent i folkekirkens Skoletjeneste i 

Ålborg kommune. 

”Man skal leve sit liv, så man bliver ven med døden” 
Et foredrag om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. 

Astrid Lindgren blev i sin barndom påvirket af kristendommens fortællinger, som 

kom til at give inspiration til hendes velkendte børnebøger.   

Hvem var denne kvinde, der allerede som ganske 

ung brød med normerne, uddannede sig som se-

kretær og blev mor uden at være gift? Hvad havde 

hun på hjerte? 

Vi skal høre om Astrid Lindgrens barndom og ung-

dom og lytte til udvalgte fortællinger fra Astrid 

Lindgrens forfatterskab, der har en direkte eller 

indirekte parallel tematik med bibelske tekster.  

Astrid Lindgrens forfatterskab kredser især om te-

maerne: kampen mod det onde/det uretfærdige, barmhjertighed og næstekærlig-

hed, kærligheden mellem børn og forældre og barnets umistelige værdi og fantasi. 

  

Dagens program: 

Kl. 13.00 Ankomst  med stående kaffe 

Kl. 13.30  Foredrag v/ Lone Primdal 

Kl. 14.45 Kaffepause og gåtur 

Kl. 15.50 Sangtime  v/Morten Nebel, 

Skoleleder på Blære Friskole & Børnehus 

Kl. 17.00 Foredrag  v/ Inge Dalum Fal-

kesgaard 

Kl.18.45 Festmiddag 

Kl. 20.30 Aftenandagt 

Kl.20.45 Cafestemning med quiz, bræt-

spil eller folkedans 

Kl. 21.30 Kaffe 

Kl. 22.30 På gensyn næste år 

Medbring PULS 

sangbog 



Næste  voksenstævne lørdag d. 4. november 2023  

på Skrødstrup Efterskole. 

 

Udvalgsmedlemmer fra de forskellige distrikter: 

Karen Margrethe Olesen, Grenå   2149 0260  

Lars Olesen, Aarhus     2483 3567 

(kfumogkfukvoksenst@gmail.com) 

Lisbeth Skov, Hvalpsund   2118 8349 

Jens Chr. Skov, L. Binderup    2344 6557 

Mary Scriver, Øster Bjerregrav    2253 5810 

Anne-Mette Jensen, Aars   6174 6564 

Ole Kruse, Låstrup    2024 6207  

Tilmelding senest d. 20. okt. 2022 

Deltager pris 345 kr.  

Indbetales på konto nr. 9070—2076930468  (ændret konto) 

Ved indbetalingen, der samtidig er tilmelding, er det vig-

tigt at oplyse navne, adresser og e-mail adresse på alle 

der tilmeldes, i feltet ”besked til modtager”. 

Ved evt. framelding  før d. 18.10. refunderes beløbet 

Voksenstævne d. 5.11.2022 

Adr.: Sognevejen 300,  Vesterbølle,  9631 Gedsted   
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Lone Primdal                                 Morten Nebel                Inger Dalum Falkesgaard 


