
GODE  OPLEVELSER  

CAFE LYSPUNKT…. er for dem, der gerne vil være 

sammen med andre i sjove, trygge og hyggelige 

rammer. Der er plads til at være den du er, og 

aktiviteterne spænder vidt!  Du lærer nye ting om dig 

selv og verden omkring os! 

Klubben udfordrer dig og bryder grænser… 

KOM og VÆR med! 

GUD  

Børn og unge skal vide, de kan tro på GUD! 

………og at GUD tror på dem !!  

I CAFE LYSPUNKT taler også vi om det at tro på 

noget! Hver klubaften er der en kort bibelfortælling og 

vi beder fadervor. Vi syntes det er vigtigt at 

kristendommen oplevelses i klubben, gennem 

fællesskab, fortælling, dialog, sang, musik, leg og 

bevægelse. 

KFUM og KFUK er en del af Den Danske Folkekirke  

GULERØDDER.!  

Et mad-fællesskab betyder mere end de fleste tror. 

Hver gang spiser vi sammen i CAFE 

LYSPUNKT….nogle gange er aktiviteten også at vi 

laver maden selv!  

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

HVOR:  

KFUM og KFUK i Horsens  -  Jyllandsgade 1A.  

TID:   

Hver anden mandag 16.30-19.30 

Hvad koster det? 

75,- kr. pr. år almindelige medlem 0-29 år - opkræves 

direkte af KFUM og KFUK i Danmark. 

Cafe Lyspunkt vil opkræver penge ved særlige 

arrangementer, såsom overnatning m.m 

 

Du bliver medlem af KFUM og KFUK Horsens og i 

Danmark, hvis du ikke er medlem i forvejen se  

www.kfum-kfuk.dk 

FRIVILLIGE LEDERE  

Lone Taulborg Rasmussen, Tlf.  2614 7431 

Reno Rasmussen Tlf. 21138781 

Amanda Rønnow,  Tlf.  22948436 

Cecilie Vestergaard Tlf. 24217590 

Bent Ingeman Rasmussen Tlf. 6160 8878  

Hannah Thybring Hansen Tlf 2855 8374 

Ungleder  – Lærke Thomsen 

Nogle gange hjælper flere til!  

KFUM OG KFUK I HORSENS er også andre aktiviteter: 

Se : www.horsens.kfum-kfuk.dk 

FORÅR 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR DIG 

fra 3 – 8. KLASSE 

VI SES 

 

http://www.kfum-kfuk.dk/
http://www.horsens.kfum-kfuk.dk/


CAFE LYSPUNKT - PROGRAM FORÅRET 2019 

 

 

4.  Januar  -  nytårsfest for alle i foreningen (fredag) 

Tag din søskende, far og mor med!  Husk tilmelding! 

Bagefter har cafe lyspunkt WEEKENDHYGGE  & OVERNATNING! 
(Se særskilt program) 
 

7. januar   -  store legeaften  alle mulige fælles lege…! 

 

21. januar  - vi skøjter    

- vi mødes 16.30 ved skøjtebanen ved rådhuset  

 

4. februar  - Er der KFUM og KFUK i andre lande…JA!!! 

   Vi får besøg af Melissa som hjælper i kolding KFUM og KFUK. Men 
Melissa kommer fatisk fra KFUM og KFUM tyskland!  

 

18. februar -  Bolsjeaften…vi laver selvfølgelig …bolsjer 

 

4. marts – hvad sker der når nogen dør??  

Klubben besøger en bedemand 
Hornsleth's Eftf. Begravelsesforretning 

 

18.  marts   - KOK A-MOK – vi laver lækker mad!  - Husk evt. forklæde 

 

1 . april  -  Kreativ aften  - masser af kreativ påskehygge  

 

15. april  -  Ingen klub - Påskeferie  

 

29. april  -  Nørd aften – vi eksperimentere og bygger. 

 

 

13.  maj -  Løb ud i byen. Husk godt udetøj og god sko 

 

24. maj  - MAK (fredag aften -  Mad Andagt Kaffe) nærmere program.

 

27. maj  - Ud i det blå  - sidste klubaften før sommerferien i Cafe lyspunkt                 

 

23. juni – Skt. Hans  nærmere program udkommer 

 

SÅ er det SOMMERFERIE  

Se Sommerferieaktivitet  (Distrikt Trekanten) 

http://kursus.kfum-kfuk.dk/Kursus/CourseList.aspx 
 

Der er mange flere tilbud for alle aldre…….. 

 
 

26. august - Sommerstart leg og konkurrencer 

–   særlig ”tag en ven med”  klubaften. Der er altid plads til nye…. 

http://kursus.kfum-kfuk.dk/Kursus/CourseList.aspx
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