KFUM og KFUK´s logo består af en
trekant, hvis sider skal symbolisere
ånd, sjæl og legeme.

Sangbogen PULS benyttes.

De voksne medlemmer af KFUM og
KFUK i Danmark er en naturlig støtte
i børne- og ungdomsarbejdet – såvel
praktisk, økonomisk og gennem
forbøn.

Alle er meget velkommen.

Voksen udvalgets kontaktpersoner:
Christa & Gunnar Due Pedersen
Tlf. 74-519148

Entre og kaffe kr. 60.

Sæson 2020 – 2021.
Husk også:
Voksenstævne i Distrikt Syd
og Distrikt Trekanten:
Lørdag, den 31. okt. på Skibelund Efterskole.

Rita & Henrik Friis
Tlf. 74-871396
Britta & Holger Hansen
Tlf. 74-832978

Voksen program
for Midtlandet

Voksenstævne på Nyborg Strand
Den 15. – 17. januar 2021.

Vi mødes i:
Gram, den 2. november 2020.
Toftlund Bio den 1. februar 2021.
Agerskov, den 1. marts 2021.

Mandag, den 2. november 2020.
kl. 19.30. i Gram Menighedshus.

Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift.
”Bønnen giver ord, når man ingen har.”

Tine Lindhardt blev i 1984 cand.theol. fra
Århus Universitet. I 1998 blev hun vært og
tilrettelægger i Danmarks Radio på
programmet "Mennesker og tro".
I 2003 blev hun generalsekretær i
Bibelselskabet, hvor hun bl.a. var med til at
oversætte og udgive en nudansk udgave af Det
Nye Testamente, "Den Nye Aftale".
I 2012 blev hun biskop over Fyens Stift.

Mandag, den 1. februar 2021.
kl.

19.00.

i Toftlund Biograf.

Mandag, den 1. marts 2021.
Kl. 19.30. i Agerskov Sognehus.

Gerda og Lars Peter Melchiorsen, Halk.

Sognepræst Mikael Markussen og kulturmedarb. Elisabeth Padillo, Kolding.

Film: ” Sorry we missed you.” fra 2019.

”Internationalt arbejde i Folkekirken.”

En socialrealistisk og samfunds-kritisk film,
der foregår i den nordengelske by Newcastle.
Instruktøren hedder Ken Loach og er meget
velanskrevet.
Ricky og Abby slider hårdt for at forsørge
familien med to børn efter at finanskrisen
ramte og gjorde en ende på deres drøm om at
eje et lille hus.
Der vil være et oplæg om filmen af Gerda og
Lars Peter.
Som forholdene er i øjeblikket kan vi være 58
i Toftlund Bio. Der er tilmelding til denne
aften til Britta Hansen på tlf. 61782978.

Ved Simon Peters Kirken i Kolding har man
gennem flere år haft et tværkulturelt arbejde
blandt flygtninger, indvandrere og danskere ,
med et vidt forskelligt tilbud til alle.

Prisen er kr. 60. incl kaffe.

Der arrangeres bl.a. besøg i 9. og 10. klasser,
hvor emnet er ”Min tro – din tro”. Hvilket syn
har en teenager på tro og bøn?.
Mikael Markussen og Elisabeth Padillo vil
fortælle om det internationale arbejde – ud fra
Simon Peters Kirkens i Kolding.

