IMPULS

Fredag den 4. januar 2019
NYTÅRSFEST for hele familien
Festtale v. forstander
Peter Munk Poulsen, Tommerup Efterskole
Fælles spisning kl. 18,
Pris, voksne 40,- kr., børn ½ pris
Tilmelding senest onsdag den 2. jan.
på tlf. nr. 60 93 72 90 / 40 95 67 51 eller mail:
larsen.ernagroentved@gmail.com
Det er også muligt at deltage fra kl. 19.15

HORSENS
KFUM og KFUK’s
Voksenafdeling
IMPULS er en voksenafdeling, som henvender sig
til alle uanset alder, og der
kræves ikke medlemskab af
KFUM og KFUK.

Tirsdag den 5. februar - kl. 19
Filmaften – med filmen ”Little Boy”

IMPULS forsøger at
samle foreningen på tværs af
generationer.
IMPULS er en månedlig
møde- og foredragsaften med
indbudte talere.
IMPULS møderne
afholdes som hovedregel den
1. tirsdag i hver måned kl.
19.30 i Horsens KFUM og
KFUK’s foreningslokaler,
Jyllandsgade 1 A.

Ruth Hedegaard

40956751

Lillian Clemmensen

20316968

Ved sognepræst
Lisbeth Filtenborg, Gaurslund
Fællesmøde med Y’s Men’s Club

Tirsdag den 7. maj – kl. 19.30
”En Assisi aften”

tlf. 60937290
20515990

”De bibelske skikkelser som spejlbilleder
for vores liv”

Besøg i Klosterkirken
Kirketjener Jan Brauner guider og fortæller
om Klosterkirkens historie.
Vi mødes i kirken

IMPULSUDVALGET:

Karen Nielsen

Tirsdag den 5. marts – kl. 19.30

Tirsdag den 2. april – kl. 19.30

ALLE ER VELKOMNE !

Erna Larsen

Handlingen foregår under 2. verdenskrig i USA.
Drengen Peppers bedste ven er hans far. De er
uadskillelige. Men så drager faren i krig, og kort
efter meldes han savnet efter et japansk angreb på
Filippinerne. Efter japanernes angreb på Pearl
Harbor, rykker krigen bogstavelig talt ind i
Peppers landsby, da japaneren Hashimoto nu
lægges for had ene og alene fordi ”han har
fjendens ansigt”. En dag hører Pepper i kirken, at
hvis man tror nok, kan man få krigen til at ende og
soldaterne hjem igen ……
Filmen viser, hvad der kan ske, når tro, håb og
kærlighed vokser side om side.

Ved Elna Breinholt
Fortælling med liv og passion

Tirsdag den 4. juni
Udflugt
til museum for kartoffeltyskere,
Kongenhus Mindepark og Frederiks kirke
Detailplan senere

15112018

Fold her →|
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KFUM OG KFUK
I
HORSENS
- er også -

» Cafe Lyspunkt «
En klub for børn fra 3-8 klasse, der mødes
hver anden mandag. Her laves forskellige
aktiviteter som skøjteture, kok-amok, lege,
eksperimenter, andagt og en gang om året
er der overnatning arrangeret af de herlige
ledere.
Ring og hør nærmere hos
Bent Rasmussen
Tlf. 61 60 88 78
Email: beritogbentrasmussen@gmail.com

» MAK «
Tre gange om året mødes hele foreningen om
Mad, Andagt og Kaffe (heraf navnet MAK).
Det er altid en fredag kl. 17.30.
Vi starter med at spise god hjemmelavet mad.
Derefter er der en andagt og en kop kaffe og
hyggeligt samvær på tværs i afdelingerne.

KFUM og KFUK’s
Voksenafdeling
2019
Første halvår

Ring og hør nærmere hos
Trine Hansen, formand
Tlf. 41 59 23 34
Email: trineoktober@hotmail.com

» Fredagsfamilien «
En klub, der mødes fire gange om året i private
hjem. Der snakkes uformelt om væsentlige
emner. Alt foregår under hyggelige former.
Ring og hør nærmere hos
Erna Larsen
Tlf. 60 93 72 90
Email: larsen.ernagroentved@gmail.com

KFUM og KFUK
Jyllandsgade 1 A
8700 Horsens

