
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, the, sukker og fløde findes 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, Nytår 2023 
 
Foreningens årlige nytårskur 
Fredag den 6. januar kl.17.00 – 21.30 

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  

Tirsdag den 18. april kl. 19.30 

Arne Andreasen kommer og holder en  
SYNG-SAMMEN-AFTEN for os 

 

 

 

 

 

Program forår 2023 

27. januar 

Oluf Therkildsen kommer kl. 19.00 
 
Kontaktpersoner: Inga og Jens Erik Ager og Asger 
Thisgaard 

 

24. februar 

Historisk Forening for Herning Kommune har 
netop udgivet bogen: ”Som Herning så ud for 
100 år siden”. Villy Stampe er med i bestyrelsen, 
og han vil fortælle og vise billeder fra bogen. 
Vi glæder os til en historisk aften!  
 
Kontaktpersoner:   Birthe og Johannes Holst 
Hansen og Frede Kvist. 
 
31. Marts  

Vi får besøg af Sofie Mundbjerg Høj og Kristian 
Paakjær Mikkelsen, som har været afsted som 
volontører for Herning og Ikast provstierne til 
Calgary i Canada. Her har de besøgt en dansk 
menighed og vi skal høre om deres oplevelser fra 
denne rejse. 

Kontaktpersoner:   Margit og Niels Christian, 
Ellen Holst og Karin Villadsen. 
 
28. April 

Pastor emeritus Svend Erik Søgaard vil reflektere 
over tro, håb og kærlighed på baggrund af 1. Kor. 
13. fra Bibelen. 

Kontaktpersoner:  Bodil og Eskil, Britta Lærke 

26. maj 

Folkevognsmuseum i Ulfborg. 

Nærmere program senere. 

Kontaktpersoner: Udvalget  

 

 

DATOER til efteråret 2023: 

25/8, 22/9, 27/10, (nov og dec ?)  


