
 

 

Foredrag for alle 
 

er et tilbud fra KFUM & KFUK i Aulum. Som navnet antyder er arrangemen-
terne et tilbud til alle uanset alder, køn og overbevisning. 
 
”Foredrag for alle” afholdes på KFUM & KFUK, Skolegade 6, 7490 Aulum. 
Hvor intet andet er nævnt begynder møderne kl. 19.30 og slutter ca. kl. 22.00. 

Oplægsholderne lægger ofte op til debat, og aftenerne slutter med en kort 
andagt. Arrangementerne koster 50 kr./person inkl. kaffe og kage. 
 
KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder 
ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at 
Gud tror på dem. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmand-
klubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre.  
I alt har KFUM & KFUK ca. 9.000 medlemmer. Heraf omkring 300 i Aulum. 
 

Programudvalg: 

Helene Kjær Bredtoft, Lundbyvej 3, Aulum  tlf.: 6111 0956 
Niels Sandgård, Videbækvej 2, Aulum  tlf.: 9747 2974 
Birgit Old Nørgaard, Ørrevej 39, Aulum  tlf.: 2042 1663 
Helga Hoff Lauridsen, Jyllandsgade 3, Aulum tlf.: 2834 4239 
Randi Sørensen, Korsholmsvej 1, Aulum  tlf.: 4128 6897 
 
 

Øvrige arrangementer: 

Efterårsstævne   05.11.2022  
Voksen-event   05.11.2022 Nr. Nissum efterskole 
Landsstævne   januar 2023 Nyborg Strand 
Forårsstævne   marts 2023 
 

 
Se også www.aulum.kfum-kfuk.dk 
 

 
 
 

     
   Programmet er sponsoreret af Aulum Y's Men's Club. 
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Indbyder til 

 

FOREDRAG FOR ALLE 
 

Sæson 2022 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 

Mød .... 
 
➢ Hospicechef Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice 
➢ Tidl. jægersoldat Erik B. Jørgensen 
➢ Kirketjener ved Vildbjerg kirke Kurt Kleon Jeppesen  
➢ Sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum 
➢ Tidl. domprovst Niels Chr. Kobbelgaard, Tjørring 

 
.... til nogle spændende og interessante aftener 

 



Mandag den 12. september 2022 kl. 19.30 
Herdis Hansen, leder af Anker Fjord Hospice  
"Den nødvendige samtale"  

Forlængelsen af forløbet forud for døden er på ingen måder 
uproblematisk. En vigtig problemstilling er, hvordan de be-
handlingstiltag, som muliggør livsforlængelse, påvirker patien-
tens livskvalitet. Man kan diskutere, om det i nogle tilfælde er 
bedre for patienten ikke at blive behandlet og måske i stedet 
leve i kortere tid, eventuelt med forøget nærvær eller mindre ubehag. Generelt er 
der altid tale om at afveje og prioritere forskellige værdier og målsætninger i for-
hold til hinanden.  

I vores individualistiske tidsalder er der givetvis stor enighed om, at disse priorite-
ringer et langt stykke af vejen bør være udtryk for patientens egne værdier, mål-
sætninger og ønsker, dvs. for patientens egen opfattelse af, hvad der giver mening 
og indhold i den sidste tid inden livets afslutning. Derfor skal vi følge Luthers opfor-
dring om at "Døden skal man tale om, når den er langt væk. Når den er tæt på skal 
man have fokus på livet".  

Kan ”Den nødvendige samtale” hjælpe os med igen at turde tale om døden?  
Hvordan forbereder vi os på døden, så det bliver egne ønsker og værdier der dan-
ner grundlag for beslutninger - og ikke de pårørendes eller de sundhedsprofessio-
nelles. 

 
 

ONSDAG den 2. november 2022 kl. 19.30 
Tidl. jægersoldat Erik B. Jørgensen 

Erik B. Jørgensen er bl.a. kendt fra TV-serien ”Korpset” og han 
har deltaget i et utal af  ture og ekspeditioner rundt i verden. 
Foredraget vil omhandle hans tid med slædepatruljen Sirius. 

Aftenen er sammen med Aulum Y's Mens Club. 

 

Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30 

Kurt Kleon Jeppesen, Kirketjener Vildbjerg kirke 

”Du har værdi” 

Kurt Kleon Jeppesen gør i dette foredrag op med beskedenhed 
og mindreværdskomplekser. Foredraget handler om, at vi har 
værdi. Om at det vigtigste, vi er, aldrig kan måles og vejes. Om 
at vi skal vove at være andet og mere end det, tiden forlanger 
af os. Vi skal bruge tiden på det vigtigste - så det er NU, vi skal 
beslutte os for, hvad det egentlig er. 

Kurt Kleon Jeppesen er udover at være kirketjener pt. i gang med teologistudiet. 
Derudover interesserer han sig for litteratur og kristendom og elsker at udtrykke sig 
i digte, sange, malerier mm. 

 
 

Mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 

Sognepræst Leo Toftgaard, Nørre Nissum 

”Mit barn” har han mig synder kaldt! 

Foredrag om K. L. Aastrup.   Karl Laurids Aastrup (1899-1980) 
voksede op i Ulfborg og var præst i Husby, Sønder Nissum og 
Thorsminde og senere domprovst i Odense.   

Aastrup var, fra han var midt i 30-erne og frem til sin død, en 
flittig salmedigter. 419 salmer blev det til, plus over 450 gen-
digtninger og oversættelser af svenske og norske salmer. Tyve 
af dem har fundet vej til vores salmebog. Salmerne er præget af den grundopfat-
telse, at det er Guds gerning overfor mennesket, det handler om, og ikke omvendt. 
Aastrup fortæller, hvordan han som ung hørte en præst igen og igen betone, hvor 
godt det er at tro på syndernes forladelse, men han sagde ikke til kirkegængerne: 
Dine synder er dig forladt! Aastrup siger selv om denne oplevelse: Jeg blev klar 
over, at en ret prædiken var at slå porten op på vid gab, at råbe ud for alle vinde: 
Dine synder er dig forladt. 

Aastrup var en meget dygtig præst og teolog, men han sad ikke i sit studerekammer 
hele tiden. Han kunne lide at møde mennesker, og han havde en egen evne til at 
lægge mærke til sine medmenneskers pudsigheder. 

 
 

Mandag den 24. april 2023 kl. 19.30 

Tidl. domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Herning 

“H. C. Andersens kristendom”  

Der er meget galskab i H.C. Andersens eventyrdigtning. 
Men der er også mening i galskaben. 

Med udgangspunkt i H.C. Andersens liv og eventyrdigt-
ning vil jeg vise, hvordan H.C. Andersens tro og kristen-
domssyn spiller med i hans digtning.  

Jeg kommer bl.a. ind på ”Svinedrengen”, ”Nattergalen” 
og vel nok hans største eventyr ”Snedronningen” -  I 
”Hvad fatter gør er altid det rigtige” ligger der også en 
stor portion mening gemt i galskaben.  

Det er denne mening jeg kaster lys over i foredraget. 


