
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens tilbud: 

For børn: 

Børnedisko – ALL STAR DISKO (2. – 6. kl.) 

Første fredag i måneden kl. 19.00 – 21.30.  

 

For unge: 

Café Liv (13+) 

Hver onsdag kl. 15.00 – 18.00.  

 

Tensing (13 – 19 årige) 

Hver onsdag kl. 18.30 – 21.30 

 

Familiier: 

Fredagsmylder. (For familier med større børn.) 

2. fredag i måneden kl. 18.00. 

 

Voksne: 

Reflex 

De fleste tirsdage kl. 19.30. 

 

Fredagstræf 

Sidste fredag i måneden kl. 18.00 

 

  

 

EFTERÅR 2021 

FORÅR 2022 

KRYDS og TVÆRS udvalg: 

Kirsten Kjær Nørgaard – 28 34 16 84 

Sidsel Jørgensen – 40 36 36 67/97 22 23 31 

Jytte Nørgaard – 51 94 93 87 

 

Alle er velkomne til Kryds & Tværs aftener! 

Sted: KFUM og KFUK, Brændgårdvej 18, 

Herning. 

 

Genbrugsbutikken, 

Viborgvej 63. 

Åbent hverdage 13– 17. 

Lørdag 10-12.30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL Kryds & Tværs 

Kryds & Tværs er et tiltag i KFUM og KFUK i Herning. Formålet er, at vi 

møder hinanden på kryds og tværs af afdelingerne i foreningen og er 

sammen om nye input, debatter og oplevelser. 

Alle er velkomne til arrangementerne, uanset om man er medlem af 

foreningen eller ej.  

Der er tre arrangementer i løbet af året, hvor de to ligger en tirsdag aften 

og henvender sig til voksne.  Det midterste arrangement er nytårskuren, 

som er med spisning og henvender sig til både børn og voksne.  

 

Tirsdag d. 31.8. kl. 19.30 – 22.00 

Sognepræst Leise Christensen, Sct. Johannes Kirken, Trøjborg, Århus og 

næstformand i Bibelselskabet.  

Emne: ”Samtaler om håb og længsler”.   

Med bibelen som samtalepartner og enkle hånd-                                      

gribelige aktiviteter til at vende og dreje perspek-                                     

tivet, bliver der åbnet for et rum, hvor der er plads                                         

til de store snakke og samtaler med mening, som                                          

man måske kan savne i hverdagen. Leise åbner                                    

samtalen og refleksionens rum sammen med os.                                                     

Pris: 20 kr. pr. deltager.  

 

Fredag d. 7. 1. kl. 17.00 – 21.30 

Foreningens årlige NYTÅRSKUR. 

Kl. 17.00  Gudstjeneste i foreningslokalerne                                                         

v. Karin A. Vestertgaard, tidl. sognepræst i Ikast og                                                 

Fauerholt kirker. 

Kl. 18.00  Fællesspilsning og tid til at ønske hinanden godt nytår og få 

snakket lidt på kryds og tværs.  

                                Herefter vil Jytte og Anker Olsen stå for programmet,          

o                              som indeholder sang og fortælling om et spændende liv                                                                                                                              

fra            B             fra Bornholm til Jylland, med KFUM og KFUK som                       

h                              hjørnesten, Unitas Rejser på farten og Løgballe Cam-             

am                           ping som afslutning på arbejdslivet. 

Vi slutter med kaffe og hygge.  

Pris: 90 kr/pr voksen; 30 kr/pr barn/ung. Førskolebørn er gratis. 

Tilmelding senest d. 3. januar til Sidsel på tlf. 40 36 36 67 el. 97 22 23 31. 

(SMS eller opkald). 

 

Tirsdag d. 5. 4. kl. 19.30 – 22.00 

Sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen, Herning Kirke. 

Emne: ”Påsken – ugen, der forandrede alt” 

Igen står vi over for ugen, der forandrede verden.   

I påskeugen går vi fra jubel, konflikt, fællesskab, tilfangetagelse, tortur, 

dom og død til glæde og håb.  

Vi zoomer ind på ugen og går vejen dag for dag med Jesus og disciplene. 

Pris: 20 kr. pr. deltager. 

 

 


