
Hvad er Fredagstræf?  

Vi er en flok, som er blevet lidt ældre. Vi mødes 
som regel den sidste fredag i måneden. Alle er 
velkomne til at være med i fællesskabet.  

Mødested: KFUM og KFUK, Brændgårdvej 18, 
Herning  

Tidspunkt : kl. 18.00 hvor intet andet er anført.  

Tilmelding: Til en af de kontaktpersoner, der er 
nævnt under den enkelte mødeaften, senest 
tirsdag aften i den uge, hvor arrangementet løber 
af stablen.  

Pris: Hvis ikke andet er angivet er prisen pr. aften 
100,00 kr. som dækker spisning, kaffe, honorarer 
m.m. Er der ekstra udgifter fremgår det af 
programmet.  

Udvalget for fredagstræf:  

Sidsel og Peter Jørgensen  
Tlf. 97 22 23 31 / 21 64 54 87    
Ruth og Knud Erik Jørgensen 
Tlf. 61312168 / 20235161                                        
Vagn Flensborg  
Tlf. 20203105 

 

KFUM og KFUK i Herning 

KFUM og KFUK i Herning på Brændgårdvej 18 er 
en gammel forening med mere end 100 år på 
bagen og er alligevel en ung, dynamisk, 
innovativ og up-to-dateforening, som holder trit 
med tiden. Børn, unge og voksne i et 
fællessamspil både sammen og hver for sig. Dét 
er den korte version af KFUM og KFUK i Herning. 
 KFUM og KFUK har tid og plads til alle børn og 
unge, voksne og ældre, som ønsker at bruge 
deres fritid til noget spændende, sjovt og 
meningsfuldt.  
www.herning.kfum-kfuk.dk 
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Kontaktpersonernes opgaver:  

1. Sørge for en nøgle til huset (kan lånes hos 
Ruth & Knud Erik og Sidsel & Peter)  
2. Modtage tilmeldinger.  
3. Dække bord og gøre klar til kl. 18. Lave kaffe 
og the. (Kaffe er i køkkenskabet. Notér på 
sedlen). Servietter, the, kaffefløde og lys er på 
Fredagstræfs hylde i skabet i køkkenet.  

4. Bestille middagsmad.  

5. Sørge for brød til aftenkaffen.  

6. Lede aftenen. Overrække evt. gave til aftenens 
taler. Udvalget tager kontakt til aftenens taler på 
forhånd og sørger for køb af evt. gave.  

7. Rydde op og vaske op efter mødet. Støvsuge i      
salen.  

8. Kontaktpersonerne sørger for afslutning. 

Udvalgets opgaver:  

1. Lave program for forår/efterår. Få det trykt og 
uddelt.  
2. Kontakte taleren en uge før mødet.  
3. Sørge for det økonomiske, evt. købe gave til 
aftenens taler.  
4. Tage sig af aftenens taler på mødeaftenen. 

Kryds og Tværs, efterår 2022:  
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19,30 
Denne aften kommer Deniz B. Serinci. Han er 
forfatter og journalist. Han er 36 år, er barn af et 
tvangsægteskab og har haft æresdrab og 
socialkontrol tæt inde på livet.  
Deniz Serinci har været i Syrien og Irak 15 gange, 
hvor han har talt med danske kvinder og mænd 
fra terrorgruppen IS samt deres børn. 
Det blev til timelange interviews, hvor han 
spurgte dem: Hvorfor drog forældrene i hellig 
krig? 

 
Kryds og Tværs, Nytår 2023 
Fredag den 6. januar kl.17.00 – 21.30 

FORENINGENS ÅRLIGE NYTÅRSKUR                                            
Gudstjeneste i festsalen ved Karin A. Vestergård, 
fællesspisning og aftenprogram ved Jytte og 
Anker Olsen, tidl. Løgballe Camping.                                
Husk tilmelding senest 3. januar til Sidsel  

Program efterår 2022 

26. august 

Vi starter efterårssæsonen med besøg af 
Møltrups nye pølsevogn. Den ankommer kl. 18 
og forlader os igen kl. 20. Vi får lov at hente og 
spise alle de hjemmelavede pølser med brød, og 
andet tilbehør, som vi kan.  Efter kl. 20 fylder vi 
bilerne og følges ad til Mindeparken, hvor vi vil 
se de sekskantede haver og selve mindestenen 
for afslutningen af 2. verdenskrig. Hjemme igen 
vil vi nyde kaffen sammen og slutte aftenen af.  

Kontaktpersoner: Udvalget 
 

30. september 

Besøg af Britta Hald Vestergård, sognepræst ved 
Fredens Kirke, Herning. Hun vil fortælle om sin 
vej frem til præsteembedet og inkludere 
oplysninger og overvejelser omkring 
præstegerningen. Britta vil slutte aftenen af med 
en andagt efter kaffen.  
 
Kontaktpersoner:   Inga og Jens-Erik, Frede 
 
28. Oktober  

Vi får besøg af tidligere TV MidtVest direktør Ivar 
Brændgaard: ”Ukraine og Rusland – med vægt på 
kirken” 

 
Kontaktpersoner:   Margit og Niels Christian, 
Ellen Holst og Karin Villadsen. 
 
2. December 

 
Udvalget planlægger julehygge. Muligvis med 
bankospil? 

Kontaktpersoner:  Udvalget 

 

DATOER til foråret 2023: 

27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 26/5 


