Kvindeligt voksenarbejde
KFUM og KFUK Fredericia

2017-2018
Tema: Stå fast – men på hvad?

Svend Brinkmann som er professor i Psykologi ved Ålborg
Universitet og forsker i grænsefladen mellem Psykologi, filosofi og
Kulturanalyse har været inspiration til årets tema. Han slog sit navn
fast med bogen Stå fast som var et opgør med tidens ideal om at
være konstant fleksibel og at alt skal ”kunne bruges til noget”, være
”nyttigt” og sikre at vi ”får noget ud af det”.
Men hvis man skal stå fast og ikke være konstant fleksibel, hvad er
da værd at stå fast på? Hvis det har værdi at gøre sin pligt frem for
at tænke på egen vinding og selvudvikling, hvori består pligten da?
Vi vil bringe nogle emner på banen og diskuterer hvad der er
meningsfyldt og væsentligt i tilværelsen. Er der noget som har
værdi i sig selv og som er en indre del af en menneskelig og
meningsfuld tilværelse?
24. August

Opstart sammen med KFUM og K hos Berit og
Asger kl. 18. Havepladsvej

21. September

Vi indleder sæsonen med et oplæg om årets
tema. Vi mødes i Krea kl. 19.30 og hygger os
sammen.

19. oktober

Sandheden: Selv om der ikke findes nogen sandhed, kan
mennesket være sandfærdigt (Arendt)
Anette og Lene har aftenen

16. november

Vi mødes kl. 18 på Depotgården hvor Lis vil
Introducere os til stedet og hvordan vi bruger det.
Efterfølgende kaffe hos Lene

9. december

Julefrokost for alle kl. 18.00 i Krea. Sammen Med
KFUM og KFUK senior

12 . december

Julekoncert i Christians Kirken Kl 19.30
Efterfølgende kaffe hos Kirsten Povlsen

18. januar

Ansvaret: Den enkelte har aldrig med et andet
menneske at gøre, uden at han holder noget af
dets liv i sin hånd (Løgstrup) Fie og Jytte har
denne aften sammen

19-21 januar

Voksenstævne på Nyborg Strand
Tema: hvad er da et menneske

15. februar

Kærlighed: Kærlighed er den ekstremt vanskelige
erkendelse af, at noget andet end en selv er
virkeligt (Murdoch)
Kirsten og Ydun har denne aften sammen

10. marts
følger senere.

Landsdels stævne nærmere program
Tema: Der er altid en vej!

15. marts
29. marts

Generalforsamling KFUM og KFUK
følger

program

Skær torsdags måltid

19. april

Vandretur, nærmere besked senere.

17. maj

Tilgivelse: Man kan kun tilgive det utilgivelige
(Derrida)
Vita og Lene P leder aftenen

21 maj 10.30

Pinsegudstjeneste på Kastellet. Vi spiser vores
medbragte mad sammen bagefter.

14. juni

Sæsonafslutning
hos Lisbeth Kjær Poulsen i Vognkær

23. juni

Sct. Hans fest i KREA

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 er nævnt holdes mødet i KREA, Randalsvej 22, A,
Fredericia.
Tilmelding til de enkelte aftener på de anførte telefon- numre.
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:
Anette Kristensen, tlf.: 20 22 16 28, acsolsoe@gmail.com
Lisbeth Kjær Poulsen, tlf.: 26 39 40 30, lisbethkp@hotmail.com
Bente Madsen, 25 85 41 68 , benteismadsen@gmail.com
Lene Blanke, tlf.: 25 56 15 65, lene@blanke.dk

