Kvindeligt voksenarbejde
KFUM og KFUK Fredericia

2018-2019
Tema: Natur – ansvarlighed i Guds verden

23. August

Opstart sammen med KFUM og K hos Ydun og Allan kl. 18.00

20. September

Vi indleder sæsonen med et oplæg om årets tema. Vi besøger
Simon Peters Kirke i Kolding. Sognepræst Michael Markussen
og Kordegn Flemming Nissen vil fortælle som deres projekt
Grøn kirke. Vi skal hører om det praktisk/konkrete og om det
at vi er forvaltere i Guds Univers.
BEMÆRK TIDPUNKTET VI KØRER FRA KREA 18.30
Starter aftenen kl. 19.00 og Vita står for aftenen

11. oktober

Guds skaberværk – Naturen skabt af Gud, evolution eller
begge dele.
Inge Lisbeth og Lene B leder aftenen

15. november

Menneskets ansvar – Naturen hvad er vores opgave
Er det OK at købe plastik krus til en picnic og smide dem ud
bagefter?
Har vi en særlig forpligtigelse som kristen
Evt. den grønne perle i Kristus kransen
Anette leder aftenen

11 . december

Julekoncert i Christians Kirken Kl. 19.30
Efterfølgende kaffe hos Kirsten Povlsen

10. januar

Verdens natur – hvad er vores ansvar
Har vi bidraget til at skabe natur katastrofer og hvad er vores
ansvar i forbindelse med disse.

18-20 januar

Voksenstævne på Nyborg Strand
Tema: hvad er da et menneske

21. februar

Fællesskabets natur – hvem er vi fælles med
Hvad er vores ansvar for næsten

9. marts

Landsdels stævne nærmere program følger senere.

14. marts

Generalforsamling KFUM og KFUK program følger

21 . marts

Ansvarlighed i guds verden - vand giver liv
Lis fortæller om sit arbejde for Ingeniører uden grænser og sit
besøg i Sierra Leone.
Inge Lisbeth leder aftenen

18. April

Skærtorsdags middag i Christianshus

26-28 April

Forenings weekend Bøgeskov

9. maj

Ansvar for eget liv – Vi er skabt i guds billede og er elsket som
vi er – hvordan forvalter vi det.

16. maj

Voldtur med Varme hveder hos Lis sammen med Senior

10 Juni kl. 10.30

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

13. 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
Inge Lisbeth Dahl, tlf.: 21 73 96 67, ingelisbethdahl@gmail.com
Vita Jensen, 26 74 29 51, vita.jensen@privat.dk
Lene Blanke, tlf.: 25 56 15 65, lene@blanke.dk

