er en del af KFUM og KFUK i Viborg.

Program for Pitten 2020-2021
Fredag 21/08/2020 kl. 18.00: Sæsonstart i sommerhus
Sæsonstart traditionen tro i Annette og Knud’s sommerhus på Svanevej 69, Hjarbæk.
Alle er velkommen!
Ansvar for aftenen: Annette og Knud.
Fredag 23/10/2020 kl. 18.50: At være på vej. En måde at være kirke på.
Pilgrimsvandring med Karen Stubkjær. Vi går i området og ender turen i Vestervang Kirke
med en kort nadver. Derefter drikkes der kaffe på KFUM og KFUK i Viborg og der snakkes
om hvad Pilgrimsvandring kan bidrage med?
Mødested: KFUM og KFUK i Viborg, Rughavevej 4.
Ansvarlige for aftenen: Lotte og Ole.
Tilmelding senest 20.10.20 på 28894698 eller på mail lotteskruse@gmail.com
Torsdag 03/12/2020 kl. 19.30: Fælles julesangaften ved Sonja og Maarten
Vi håber, at mange vil være med denne aften til at komme i julestemning.
Ud over fællessang kan der forekomme juleflet og spisning af pebernødder.
Fredag 15/01/2021 kl. 19.00: Filmaften
Vi ser en god film sammen.
Ansvar for aftenen: Hanne og Peter.
Fredag 05/02/2021 kl. 19.30: Fasten - hvad betyder det for os?
Vi har spurgt Poul Asger Beck, som er præst i Vestfjends Pastorat, om at komme.
Ansvar for aftenen: Birthe og Jan.
Fredag 07/05/2021 kl. 18.00: Fællesspisning og programlægning af næste sæson
Husk de gode ideer. Programlægningen starter kl. 19.00.
Ansvar: Alle.
Sonja og Maarten indkalder.
Lørdag 12/06/2021: Sæsonafslutning med udflugt
Nærmere invitation følger.
Ansvar: Hanne og Daniel.

er en gruppe voksne KFUM og KFUK’ere, hvis børn
er blevet lidt større, samt voksne uden børn.
Vi vil gerne fordybe os i nogle aktuelle emner, og
samtidig satser vi på at hygge os sammen, og nyde
hinandens selskab.

er et fristed, hvor man stopper op og får
fyldt på.

vil også gerne slutte op om foreningens Voksenafdeling, distriktets Voksenaftener, m.v., så vidt det er
muligt for os hver især. Se særskilte programmer
for disse.

Mere information
Annette Vestergaard
tlf. 26 25 68 42
eller skriv til
pitten.viborg@kfum-kfuk.dk
Ændringer
Eventuelle ændringer i programmet og aktuelle
informationer annonceres på

www.viborg.kfum-kfuk.dk/
vaer-med/pitten

