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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
Dorte Lundbak
30 95 69 95
dorte.lundbak@stofanet.dk

Jytte Madsen
86 28 73 28
jmkolt@profibermail.dk

Anna Marie og Aage Pedersen
86 243978
aaamspedersen@hotmail.com

Lars Olesen
86 76 35 67
LO@stofanet.dk

7/3

Bent Ulrikkeholm, terapeut og underviser: Før
man kan blive til noget, må man blive nogen.
Om menneskelivets udfordringer, om forskellen
på uddannelse og dannelse og om at kæmpe
med sig selv og sin livsverden. Hvordan bliver
man nogen - og glad for det?

11/4

Jeppe Aakjær i ord og toner ved tidligere sognepræst Torben Nielsen

5/6

Grundlovsmøde på Diakonhøjskolen

10/6

Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Hørhaven

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
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Jørgen Gleerup, sognepræst: Når alting bli'r som aldrig før
Fortællinger og sange om at være hinandens verden
og hinandens skæbne. At holde af, holde om, holde
ved og holde ud. Et causeri om kærlighedens pris og
nødvendighed gennem de gode dage og de svære
dage. Programmet bindes sammen af fællessange
med guitar-akkompagnement.

11/10

Frank Petersen, konsulent i Folkekirkens Nøjhjælp:
We-food, mindre madspild — frivillighed i 2018

3/11

KFUM og KFUK Voksenstævne på Skrødstrup Efterskole - kom med og oplev fællesskabet, hvor Anders
Laugesen, Lisbeth Solmunde Michelsen, Morten Nebel og Oluf Therkildsen er på programmet.

8/11

Kurt Ettrup Larsen, dr. theol.: Mere end eventyr.
H.C. Andersen som kristen forfatter.

6/12

Julefrokost kl. 18.00 (indbydelse følger)

18-20/1

KFUM og KFUK Landsstævne på Nyborg Strand

7/2

Åbne Døre har siden 1955 støttet forfulgte kristne
verden over med nødhjælp, uddannelse, kristen
litteratur og sociale projekter.
Oplæg ved Nanna Forum Dideriksen, ungdomskonsulent.

