Tilmelding senest d. 22.10. 20
Deltager pris 335 kr
Betales på konto nr. 9217 2076930468
Ved indbetalingen, der sam7dig 7lmelding, er det vig7gt
at oplyse navne, adresser og e-mail adresse på alle der
7lmeldes, i feltet ”besked 7l modtager”.
Ved evt. framelding før d. 18.10. refunderes beløbet

Udvalgsmedlemmer fra de forskellige distrikter:

Karen Margrethe Olesen, Grenå 2149 0260

Voksenstævne d. 7.11.20.

Lars Olesen, Aarhus 2483 3567
(kfumogkfukvoksenst@gmail.com)
Lisbeth Skov, Hvalpsund 2118 8349
Jens Chr. Skov, L. Binderup 2344 6557
Tove Kallestrup, Viborg 2086 1158
Leif Bodilsen, Ørum 5174 3652
Anne-Me5e Jensen, Aars 6174 6564

Næste voksen stævne d. 6.11 2021 på Vesterbølle e erskole

Skrødstrupvej 26, 9550 Mariager

Hvad er voksenstævne?
Voksenstævne er en lang tradi7onsrig højskolelignende dag, hvor
voksne i rela7on 7l KFUM og KFUK i Distrikt Himmerland, AarhusRanders/Djursland og Hærvejen mødes. Dagen består af foredrag
med et kristent indhold, fællesskab, festmiddag og fællessang.
Der er plads 7l gensyn med gamle venner og bekendte eller mulighed for at danne nye rela7oner. Stævnet aAoldes al7d på en af
distrikternes eBerskoler der har 7lknytning 7l KFUM og KFUK.

Dagens program:

Preben Koch, sjælesørger, *dl. sygehuspræst i Vejle.
”Knæk må der *l skal livet gro”
En opfordring 7l at se på livet som en bue med et nødvendigt knæk midt i livet, der indeholder et forløsende poten7ale. For
uden ”en god neds7gning” risikerer
man at leve et halvt liv, hvor man
ikke bliver gammel - men blot en
meget forpustet ung !!

Kl: 13.00 Ankomst med stående kaﬀe
Kl. 13.30 Foredrag v/Preben Koch
Kl. 14.45 Kaﬀepause og gå tur

Simon Aaen, Rønde. Billedkunstner.

Kl. 15.50 Sang7me v/Morten Nebel,
Skoleleder på Boddum Ydby Friskole

”Naturens skønhed – trækker lyset ned *l os”

Kl. 17.00 Foredrag v/Simon Åen

Simon Aaen vil fortælle om sit arbejde som billedkunstner. Få et
unikt indblik i vejen fra inspira7on 7l det færdige værk.
Hør blandt andet om teknikken, processen og arbejdet med de
store kirkeudsmykninger. Simon Aaen´s arbejdsområde som billedkunstner er troen og
naturen. Han har udsmykket ﬂere kirker og
sognegårde, og er en af landets kendte kirkekunstnere. Hans værker er solidt gennemar-

Kl.18.45 Festmiddag
Kl. 20.30 ABen andagt
Kl.20.45 Cafestemning med quiz, brætspil
eller folkedans
Kl. 21.30 Kaﬀe
Kl. 22.30 På gensyn næste år

bejdet og udstråler en stor indleven i natuMedbring PULS
sangbog

rens stærke udtryk. Der er mere info
på www.simonaaen.com

