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Dorte Lundbak 

3095 6995 

dorte.lundbak@gmail.com 
  
 

Jytte Madsen 

3013 1743 

jmkolt@profibermail.dk 
  
 

Anna Marie og Aage Pedersen 

2072 6978 

aaamspedersen@hotmail.com 
  
 

Lars Olesen 

2483 3567 
lars.uttrup.olesen@gmail.com 

  
 

 

Fællesskab & Dialog 
  

Velkommen til en ny sæson! 

  

Fællesskab & Dialog er et mødested i KFUM og KFUKs voksenarbejde 

Vi har inviteret en række foredragsholdere, der sætter aktuelle kirkelige 

og samfundsmæssige temaer til debat og samtale. Der er desuden en 

række arrangementer som vi opfordrer til at deltage i. 

Mødeaftenerne vil som regel blive indledt med et oplæg til deltagernes 

inspiration og indbyrdes dialog.   

I løbet af aftenen er der kaffe og the, som kan nydes ved små borde. 

Med baggrund i KFUM og KFUKs formål ønsker vi med programmet at 

inspirere til deltagelse i menighedernes liv og til ansvar og 

medindflydelse i kirke og samfund! 

Med venlig hilsen 

Dorte, Jytte, Anna Marie, Aage og Lars 

Programudvalget for Fællesskab & Dialog 

  

  

  

 



  

Program 2021/22 
  

23.  september: Preben Kok, forfatter og tidligere sogne- og 

sygehuspræst, med udgangspunkt i bogen: 

 Arvegods – giv visdom videre.  

”Tro er den væsentligste ressource vi har til livet”.  

 

14.  oktober: Foredragsholder Marianne Graversen, Aarhus:  

Mariannes historie fra kronisk syg til rask.  

 

Lørdag 6. november:  

Voksenstævne på Skrødstrup Efterskole * 

  

18.  november: Maria og Svend  Sørensen, Kasted: (Svend er 

tidligere organist ved Kasted kirke) 

Sangaften med efterårstema. 

  

16.  december kl. 18.00: Julefrokost* 

  

14. – 16. januar:  

Landsstævne for voksne på Nyborg Strand * 

  

10.  februar: Alice Pedersen, sognepræst i Enghøj sogn; tidligere 

hospicepræst på Hospice Randers:  

Sorgens mange ansigter med fokus på tab ved dødsfald. 

  

 

 

Pris pr. aften, incl. kaffe/the. 

50,- kr. for medlemmer af KFUM og KFUK  

60,- kr. for ikke-medlemmer 

Møderne begynder kl. 19.30 på  

 KFUM og KFUK 

 Nørre Allé 29 

 Aarhus C 

 Tlf. 36 14 15 90 

         distrikt@aarhus.kfum-kfuk.dk 

Andre mødesteder og tidspunkter er anført i programmet. 

www.aarhus.kfum-kfuk.dk  

  

 

17.  marts: Sygeplejerske Merete Værge, Tilst:  

Sundhedsfremme i Cameroun – hvordan kan vi hjælpe? 

 

7.  april: Jakob Eyermann, forstander Silkeborg Højskole:  

Friheden ligger i begrænsningen.  

Vi hylder friheden og uafhængigheden, men friheden ligger i at 

slå rødder og i at være forbundet. 

 

19. maj: Spadseretur. *   

Mødetid: kl.  19.00.  

Medbring selv kaffe og brød 

 
                  * mere information på møderne  

  


