IMPULS
HORSENS
KFUM og KFUK’s
Voksenafdeling
IMPULS er en voksenafdeling, som henvender sig til
alle uanset alder, og der kræves
ikke medlemskab af KFUM og
KFUK.
IMPULS forsøger at samle
foreningen på tværs af
generationer.

- krydret med musiknumre.
Tidligere sognepræst Jens Jørgen Refshauge,
Randers er aftenens taler.

Filmaften
Nærmere information om film og tidspunkt
kommer senere på hjemmesiden.

Tirsdag den 1. november kl. 19.00
”Klimaændringernes påvirkning af vores
levevis”

IMPULS møderne afholdes
som hovedregel den 1. tirsdag i
hver måned kl. 19.30 i
Horsens KFUM og KFUK’s
foreningslokaler,
Jyllandsgade 1A.

Klimaekspert Mikael Jarnvig og Betina
Gollander-Jensen.
Fællesmøde med Horsens Y’s Men’s Club

Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Adventsmøde
Ved sognepræst Naja Bisgaard Krogh,
Klosterkirken.

ALLE ER VELKOMNE !
oOo

Fredag den 6. januar 2023 kl. 18.00

IMPULSUDVALGET:

Nytårsfest for hele familien
Festtale ved sognepræst
Johanne Nørtoft Thomsen, Hatting.
Der er fællesspisning kl. 18.
Pris for voksne 50 kr., børn ½ pris.
Tilmelding senest mandag den 2. januar på
tlf.: 60 93 72 90 eller 40 95 67 51

tlf. 60937290

Karen Nielsen

20515990

Ruth Hedegaard

40956751

Lillian Clemmensen

20316968

oOo

Dette program findes under ’IMPULS’
på: www.kfum-kfuk.dk/horsens

Husk at tjekke for ændringer i programmet på
hjemmesiden under ’Events’

Ændringer og tilføjelser:
se ’Events’
19052022

”Med farfar ved østfronten – blade fra en
sønderjydes dagbog”

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30

IMPULS er en månedlig
møde- og foredragsaften med
indbudte talere.

Erna Larsen

Tirsdag den 6. september kl. 19.30
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- er også –

» Cafe Møder «
Der startes med kaffe, hvorefter der synges nogle
sange og læses en tekst. Møder afholdes 3. onsdag
i måneden kl. 14 i stueetagen på Jyllandsgade 1A.
Ring og hør nærmere hos Erna, se nederst

» Cafe Lyspunkt «
En klub for børn fra 3-8 klasse, der mødes hver
anden mandag. Her laves forskellige aktiviteter
som skøjteture, kok-amok, lege, eksperimenter,
andagt og en gang om året er der overnatning
arrangeret af de herlige ledere.
Ring og hør nærmere hos
Bent Rasmussen
Tlf. 61 60 88 78
Email: beritogbentrasmussen@gmail.com

KFUM og KFUK’s
Voksenafdeling
2022
Andet halvår

» MAK «
Et par gange om året mødes hele foreningen om
Mad, Andagt og Kaffe (heraf navnet MAK).
Det er altid en fredag.
Vi starter med at spise god hjemmelavet mad.
Derefter er der en andagt og en kop kaffe og
hyggeligt samvær på tværs i afdelingerne.
Ring og hør nærmere hos
Trine Hansen
Tlf. 41 59 23 34
Email: trineoktober@hotmail.com

» Fredagsfamilien «
En klub, der mødes fire gange om året i private
hjem. Der snakkes uformelt om væsentlige emner.
Alt foregår under hyggelige former.
Ring og hør nærmere hos
Erna Larsen
Tlf. 60 93 72 90
Email: larsen.ernagroentved@gmail.com

KFUM og KFUK
Jyllandsgade 1 A
8700 Horsens

