Kvindeligt Voksenarbejde
KFUM og KFUK Fredericia
2020-2021
Tema: Kvinder som inspirere
(Der udsendes mail med påmindelse ca. 1 uge
før hvert møde. Da Christianskirken har lejet
Krea finder vi andre stedet at holde vore møder.
Af mailen vil det derfor også fremgå hvor vi
mødes.)

27. August

Sæsonstart med spisning hos Merete og Per kl. 18.
Indbydelse til sammenskudsgildet følger.

17. September

Hør mere om Madeline Albright som var
USA´s første kvindelige udenrigsminister.
Lene Blanke fortæller om denne spændende kvinde
som havde stor indflydelse i en svær tid men altid
gav udtryk for sine holdninger på en diskret måde.
Mødet holdes kl. 19.30 mødested meddeles senere.

8. oktober

Mit liv som sygeplejerske i
Afrika. Vi møder Rikke Vestergaard som har været
missionær i Nigeria for Mission Afrika siden 1965.
Hun fortæller om sit liv og sit arbejde.
Rikke har lige udgivet sine erindringer ”Jeg har set
stjernerne” der kan købes til mødet eller inden ved
henvendelse til Lene Blanke.
Mødet holdes kl. 19.30 mødested meddeles senere.

12. november

Kvinder fra en anden verden med udgangspunkt i
Sara Omar og hendes forfatterskab.
Lis Tarnow fortæller om kvinden og forfatterskabet
Mødet holdes kl. 19.30, mødested meddeles senere.

15-17 Januar

KFUM og KFUK’s Voksenstævne i Nyborg Strand

11. februar

Bodil Henriksen fra Vejle kommer og fortæller om en
kvindeskikkelse fra litteraturen.
Mødet holdes kl. 19.30, mødested meddeles senere.

x. marts

Landsdels stævne
Dato meldes ud når vi kender den.

11. marts

Generalforsamling i KFUM og KFUK kl. 18, program
følger

15. April

Besøg i Haderslev. Gamle og nye grænser. Hvad
betød det i Haderslev og for kirkens liv?
Ved Christa Hansen, som er præst for det tyske
mindretal
Afgang fra Krea kl. 18.30 og ankomst til
Latinskolen, Domkirkepladsen 3, Haderslev 19.3021.00
(turen er flyttet fra forårsprogrammet 2020 som blev
aflyst)

15. maj

Tur til Mandø, afgang ca. kl. 9 fra Fredericia nærmere
program følger.

xx kl. 10.30

Pinsegudstjeneste på Kastellet.
Bagefter spiser vi vores medbragte mad sammen.

10. juni

Sæsonafslutning hos Lisbeth i Vognkær i lighed med
tidligere er der afgang fra KREA kl. 17.30.

23. juni

Sct. Hans fest i KREA, program følger

Kvindeligt Voksenarbejde i Fredericia
Kvindeligt Voksenarbejde er en del af KFUM og KFUK i Fredericia og et
mødested for kvinder i alle aldre, der har lyst til at være sammen med
andre kvinder i et forum hvor vi vil vove os ud i livets store spørgsmål og
tale om tro, liv og Gud.
Vi mødes oftest den 3. torsdag i måneden kl. 19.30 til 22.00.
Hvis intet andet er nævnt holdes mødet i KREA, Randalsvej 22, A,
Fredericia. Da KREA ikke er tilgængelig til alle møder vil mødestedet blive
meldt ud på mail ca. 1 uge før mødet.
Ca. en uge før møderne fremsendes mail med nærmere information.
Vi betaler 20 kr. pr. gang vi mødes. Beløbet går til velgørende formål.
Hvad er KFUM og KFUK?
På hjemmesiden www.kfum-kfuk.dk kan du læse mere om hvad KFUM
og KFUK er. Her er foreløbig nogle interessante oplysninger:
 KFUM og KFUK er en del af folkekirken
 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af de to verdensbevægelser
YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK).
 De to verdensbevægelser arbejder i mere end 100 lande verden
over og har til sammen mere end 30 millioner medlemmer.
 YMCA og YWCA er forskellige. YMCA kan regnes for at være verdens
største ungdomsbevægelse og YWCA verdens største
kvindebevægelse.

For flere oplysninger kan du kontakte:

Vita Jensen, 26 74 29 51, vita.jensen@privat.dk
Lene Blanke, tlf.: 25 56 15 65, lene@blanke.dk

Lis Tarnow, 29 62 23 08, lt1762@hotmail.com

