Foreningsnyt
Ikast KFUM og KFUK efterår 2011
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Modulerne kommer til
at omhandle emner som:

Netværkspiloterne

De heldige, der har takket
ja til muligheden er:

* Gruppedynamik

Anders Vestergaard

*A
 I (Appreciative Inquiry) om at få en
anerkendende tilgang til samarbejde,
samtale m.v.
*N
 etværksopbygning - Hvordan skaber
man netværk

De seneste år har flere lokalt ansatte sammen
arrangeret og afviklet projektuddannelse for
deres unge - nu skal Ikast unge med!

*T
 eam samarbejder (personanalyse –
hvad kan jeg – hvad kan de andre – hvem
gør hvad, når vi arbejder sammen og
hvordan gør vi det)

Malene Finnemann
Jensen

*P
 rojektstyring (At arbejde med et projekt:
opbygning – proces – gennemførelse).

Michael Rahbek Pedersen

*A
 rbejde med konkrete projekter (besluttet
gruppevis hjemmefra).
I weekenden d. 22.-26. september får 5
fra vores Unge Voksne gruppe sammen
med Foreningskonsulenten mulighed for at
arbejde med et specifikt projekt over 4 dage
(torsdag aften - mandag) i LONDON!!
Projektet kommer til at omhandle styrkelse
af netværket i Unge Voksne i Ikast: et
konkret arrangement, et forløb (f.eks. en
sæson) eller lign. Deltagergruppen og Tove
skal sammen præcisere projektet inden
afgang til London.
At det foregår i Londan sætter jo ekstra
kulør på uddannelsen, og krydrer undervisningsmodulerne med internationalt islæt
i form af besøg hos West London YMCA,
Gudstjeneste i Westminster Abbey o.a. Der
bli'r selvfølgelig også tid til at nyde en lille
del af Londons attraktioner.

Det er ønsket at de unge projektpiloter skal
rykkes væk fra deres base for at se nyt,
anderledes til refleksion over ens egen
forståelse af hvad KFUM og KFUK i Ikast
kan og skal tilbyde og rumme. Undervisningen foregår i moduler over de 4 dage, og
forestås hovedsaligt af Michael Bager, der
tidligere har været kursuskonsulent i KFUM
og KFUK, men som nu har succes som
selvstændig på samme område.
Unge, der tidligere har været med på uddannelsen udtaler: “bare min gymnasielærer kunne undervise som Michael - så var
det jo slet ikke kedeligt at gå i skole :)”. Det
er altså IKKE stille-siddende-flere-timersgab-undervisning, men i høj grad: AKTIV
undervisning.

De 5 unge fra Ikast får følgeskab af 4 unge
fra Herning, 6 fra Distrikt Hærvejen, 2 fra
Thy-Mors og 2 fra Nordjylland - så der er
mulighed for at danne nye netværk. Kurset
følges op af en gensynsdag d. 28. januar
2012, hvor der følges op på gruppernes
projekter.

David Høgh Poulsen

Bestyrelsen 2011

Margrethe
Vestergaard
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Heidi Lund
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Esben Hansen
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Horshauge

Henrik
Fjorback

Karsten
Gottenborg
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”Women creating
a safe world”

Den danske
delegation
Margrethe Vestergaard

Med dette tema blev KFUK´s 27.
Verdensrådsmøde denne sommer
afholdt i Zürich. I løbet af ugen mødtes 900 kvinder fra hele verden, for
at diskutere kvinders rettigheder,
lederskab og verdensbevægelsens
strategi for de næste 4 år.
KFUK på verdensplan er en stærk kvinderettighedsorganisation, som der lyttes til i
FN. Over 100 forskellige nationale bevægelser er medlemmer af KFUK.
Chokolade og kondomer
Ved ankomsten til mødet fik alle deltagere
udleveret en rød taske. Heri fandt vi blandt
mødematerialet en plade chokolade og en
pakke kondomer: �Vi er kvinder, vi elsker
chokolade, og seksualitet er en del af vores
hverdag� – så er stilen lagt: en velkomst til
stærke unge og gamle kvinder med meget
stærke kvindelige holdninger, hvor der ikke
sås tvivl om hvilken organisation der er
tale om. Dog en organisation, hvor fokus

er meget forskelligt fra det danske, og det
på mange måder var svært at forholde sig
til, og deltage i diskussioner om, hvordan vi
forbedrer kvinders rettigheder i forhold til
de danske visioner. Det er spændende at
høre om hvilket fokus andre nationale foreninger har i deres arbejde, men der går
nok lidt tid inden vi uddeler samme startpakke på Landmødet
Be yourself - everyone else is taken!
Mangfoldigheden på mødet var stor med
900 utroligt stærke og passionerede deltagere fra det meste af verden. Alle med
forskellig baggrund og alle brændte for
at fortælle om de kampe de udkæmper i
deres hjemlande. På trods af forskelligheden, mødte vi stor imødekommenhed og
interesse for andres arbejde. Fantastisk at
det i en verden med mange genstridigheder
alligevel er muligt at samle så mange forskellige nationaliteter, som alle er medlem
af en fælles organisation.

Børneland
D. 2. - 3. november er der bazar i
Kirkecentret
Sædvanen tro, så står KFUM OG KFUK i Ikast for børnelandet
i kælderen, hvor der er forskellige aktiviteter for børn.
Vi får igen i år brug for nogle frivillige til at stå
ved aktiviteterne. I hører nærmere ude i klubberne.
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Down to business
Efter flere debatter blev det vedtaget at
verdensbevægelsen, udover strategien, de
næste 4 år skal arbejde med øget fokus på
klima og rettigheder for kvinder og børn
i Nordkorea. På mødet blev også valgt ny
præsident og kasserer. Deborah Thomas
fra Trinidad og Tobago blev præsident og
Carolyn Flowers fra USA fik kassererposten.
Krigens tegn og fredens symbol
I en organisation, hvor det for nogen kan
være svært at stå ved den kristne identitet,
blev der dog på Verdensrådsmødet gjort
meget ud af andagterne. Den der måske
gjorde mest indtryk på os, var morgenandagten med budskabet fra Liberia om at
krig ikke er løsningen på hverken vores eller
verdens problemer. De dræbende kugler
må laves om til fredstegn.

Alle fik udleveret et lille kors lavet af et tomt
patronhylster, som et symbol på fred, og
blev opfordret til at tage det med hjem og
ud i verden.
Margrethe Vestergaard

Stort engagement i dansk workshop
om Bibel-bricks

TeenEvenT - Udfordringer, indtryk og
nye venner

TeenEvenT
For de sjove, de smarte, de kække, de
punkede, de tvivlende, de nervøse, de
stille, de højtråbende, de populære, de
hysteriske, de selvstændige, de lidt for
sminkede, de forvirrede, de energiske,
de religiøse, de ambitiøse, de tykke og
de tynde.

TeenEvenT fandt sted d. 4. - 6. marts 2011 på Unge Hjem Efterskole i Århus.
Det blev en weekend med fart over feltet for 600 unge mellem 13 og 19 år.
Se hvad der skete på facebook på "TeenEvenT 11"
Næste TeenEvenT bliver i Rønde, 23.- 25. marts 2012 - VI SES!
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Mor Hanne med tre børn tog for første
gang med på børnesommerlejr. Vi fik os en
rigtig god oplevelse. Om vi var trætte da vi
kom hjem?.... Jo, men når bare man har
haft en god oplevelse, så betyder det ikke
så meget.
Hanne: Jeg var i køkkenet på årets børnesommerlejr. Tidlig op og sent i seng, det
fortæller da lidt om hvor meget tid man
bruger på at lave mad til ca. 200 børn og
voksne. Vi var ca. 8 personer i køkkenet
med lidt udskiftninger under vejs, men det
var rigtig hyggeligt. Fornemmelsen af at alle
vil det her, det giver en rigtig god stemning.
Og stemning det var der, vi hyggede os
rigtig meget og havde det også sjovt. Det er
fantastisk med følelsen af fællesskab.
Laura: (12 år) Temaet for årets børnesommerlejr var Phineas og Ferb (kendt fra
Disney sjov) de er et par sjove drenge som
kan finde på alt mellem himmel og jord. Det
samme skete på børnesommerlejr. Jeg
sov i telt sammen med alle de andre C hold
(hele lejren var delt i A B og C hold – C var
de ældste børn). Om tirsdagen skulle vi på
hike, det betød gåtur i varmt sommervejr.
Der var poster som skulle klares undervejs.
På hike så vi film på lagen og sov under
åben himmel.
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Når vi skulle synge årets temasang var
der godt gang i den. Det var sjovt at være
med på børnesommerlejr, fordi der var så
mange man kendte og andre man lærte at
kende.
Jeppe: (10 år) Det var sjovt at være på
børnesommerlejr. F.eks. havde vi omvendt
dag og juledag. På omvendt dag fik vi aftensmad som det første måltid og morgenmad fik vi som det sidste. Juledag havde vi
julemarked hvor vi kunne vinde præmier.
Jeg syntes det var klamt den dag der var
ledere som fik havregrød kastet på sig. Mit
hold var monstertruck og jeg kendte to på
mit hold.
Lasse: (7 år) Vi kørte med bus for at
komme på børnesommerlejr. Mit hold var
Buford og jeg kendte kun en på mit hold,
men jeg kom til at kende nogle andre børn
på lejren. En dag byggede vi en kæmpe stor
kuglebane, det var sjovt og mit hold vandt,
fordi det var den sejeste bane. Vi havde
også omvendt dag, den dag spiste jeg fra
bunden af min tallerken og sad omvendt på
min stol.







 






  
 





Jeg syntes det var sjovt at være på børnesommerlejr.
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*A
 ction zone: slå din klassekammerat af
pinden i dyst med gigantiske oppustede
redskaber.
*C
 afé/chill-zone: med tilbud om at pynte
din helt egen cup-cake. Eller nap en juicy
drink mens du slænger dig i sækkestolene og la'r dine venner lave en tatoo-foraftenen på dit underben.
*P
 arty zone: Diskotek i lys og lyd - lige til at
rocke med.
Senere samles alle til Bingo-banko, med
virksomheds og forretnings sponsorerede
gevinster. Bankotal findes bl.a gennem
lettere uretfærdige men bestemt sjove
konkurrencer.

Vi kan nu med stor glæde skitsere rammer
og indhold for KonfIkast. – Et arrangement
for alle på konfirmandårgang 11/12, altså
alle nuværende 7.klasser fra skoler i Ikast
og Isenvad. Arrangementet afvikles fredag
d. 30./9. i Bakkehuset og Biografen, hvor
vi vil præsentere et alsidigt sjovt, spændende og indholdsrigt aktivitetsprogram.

Herefter kan de unge boltre sig i
work-zones:

Det grundlæggende tema for aktiviteter og
oplevelser tager udgangspunkt i delemner
fra KFUM og KFUKs kristendomsprofil: [Dig
og dig selv] Du er værdifuld som du er! [Dig
og os] Vær dig selv - også sammen med
andre! [Dig og Gud] Tro på Gud - han tror
på dig! Programmet sparkes igang af et
inspirerende pep-talk ved Anders Kofoed
Pedersen. En spændende mand, der har
stor erfaring og succes med sit målrettede
budskab til unge om unge og det der betyder noget for dem nu – og i deres fremtid.
Du kan tjekke Anders ud på hans hjemmeside www.travelape.dk.

*S
 treet-zone: udenfor biografens foyer
laves et afgrænset råt undergrundsmiljø
med båltønder og skrotcampingvogn.
En line er spændt ud og der er således
mulighed for at balancere, udtrykke sig
i graffitti, riste en skumfidus mens man
hænger lidt ud med en præst.

Mens jeg skriver dette, arbejder holdet
bag arrangementet på højtryk for at få alle
planerne ført ud i livet. Vi tror det bli'r så
godt, og håber rigtig mange konfirmander
deltager og la'r sig fornøje og forundre.
Planlægningsholdet bag KonfIkast er:
Allan Lassesen, Elsebeth Houe, Bo Nedergaard, Karin Knudsen, Tove Simonsen og
Henrik Fjorback

*L
 imit zone: I én af biograferne kan de
unge enkeltvis eller i mindre grupper
gennem sjove og tankevækkende øvelser
og lege udfordre sig selv og hinanden på
tema-emnerne.

Rytmisk Gudstjeneste
i Ikast Kirke

søndag den 25. sept. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor formen, som
vi kender fra den almindelige gudstjeneste er løsnet op.

*M
 ovie zone: i en af biograferne vises nonstop kortflm.

Rytmisk Gudstjeneste er en anderledes gudstjeneste hvor
du kan komme, smide jakken og føle dig velkommen.

*C
 reative zone: vær kreativ i genbrugsgummi fra cykelslanger. Lav et fedt armbånd eller en sej key-hanger.

Vi håber vi ses til denne lidt anderledes gudstjeneste.

*F
 eel good zone: her er der plads til forkælelese i form af ansigtsmassage, pedicure
eller måske en let makeup.
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Bibel-battle mellem en præst og en figur om
det-med-Gud runder aftenens temaer af inden der fyres op for en afsluttende Biograffilm i den store biografsal.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise pizza
sammen for 25 kr.

Rytmisk Gudstjeneste udvalget
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Indfriede besøget i Palæstina dine forventninger?

Keep hope alive

Ja, det gjorde det i den grad! Jeg regnede
med at komme ned til et land hvor folk var
triste og vrede, men kom ned til et land
hvor alle smilede og var så gæstfrie, at
man tror det er løgn. Det var helt fantastisk!
Hvordan var det at møde en �almindelig
palæstinensisk familie�?

Et projekt samarbejde mellem Nr. Nissum efterskole, Folkekirkens nødhjælp og KFUM og KFUK
i Bethlehem. Projektet støtter KFUM og KFUK i
Bethlehems arbejde med at plante oliventræer.
Jeg har været en aktiv del af det her projekt, siden starten af mit sidste skoleår.
Det hele startede med at jeg skulle starte
mit andet år på Nørre Nissum Efterskole.
Jeg var en af de heldige 24 elever, der fik
opfyldt deres ønske om at blive Global Teenager. Det at blive ”Global Teenager” indebar
at vi modtog tre timers undervisning om
ugen, der kun handlede om Palæstina.
Vores lærere fortalte os hvorfor det lige var
Palæstina de havde valgt, den ene af de to
lærere sagde:
”Der er 3 grunde til at vi valgte Palæstina,
1) det ligger ikke alt for langt væk 2) det er
billigt at komme der ned 3) vi er en skole
med et kristent budskab og Palæstina er
centrum for kristendommen.”
Her brød vores anden lærer så ind med en
ekstra grund, ”og 4) så laver de bare rigtig
god mad!”
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Nå men det var sådan det startede – vi var
24 uvidende teenagere (i starten), der alle
mest havde ansøgt om at komme på holdet,
fordi det betød en rejse til Palæstina midt i
skoletiden. Heldigvis fik vores lærere ændret dette, da de i løbet af projektet vakte en
nysgerrighed omkring landet og situationen
dernede.

Det var noget af en oplevelse at møde en
person dernede virkeligt, jeg blev overrasket over hvor meget vi havde tilfælles på
trods af vores forskellige kulturer. Jeg var
så heldig at besøge en familie, hvor alle
herrerne var uddannede læger og ham jeg
besøgte er et naturtalent på klaver. De var
altså helt almindelige mennesker og ikke anderledes fra os danskere, og de snakkede
også glimrende engelsk.
Er det muslimske eller kristne palæstinensere eller måske begge dele projektet skal
hjælpe?
Det er i høj grad begge dele, vi hjalp selv
da vi var dernede en muslimsk bonde med
at beplante hans marker. Det foregik med
håndkraft, vi fik udleveret en bunke hakker og skovle og så var det ellers bare at
komme i gang.

Hvad tænker du om muren mellem Israel
og Palæstina og konflikten imellem de to
parter?
Det er nemt at svare kort på, det er IKKE så
godt. Det er langt sværere at rode bod på,
mest fordi der ikke er en decideret skurk.
Alle dernede er ofre på en eller anden
måde, på begge sider af muren.
Har turen ændret dit syn på Israel/Palæstina problematikken?
Ja det har den da, det er nemt nok at
sidde herhjemme og sige ”skal vi/I ikke
bare være venner”. Det er langt sværere
at forene to modstridende parter, der er
vokset op med et had til hinanden lige siden
Abraham fik lovet landet af Gud. Men det
der rørte mig mest ved turen derned, var
at mærke at de unge ikke gider den her
konflikt, så det er måske et spørgsmål om
tid før alle de der gider skændes er døde og
borte !?
Kristian Damholt Markusen
Mere info om projektet kan ses her:
http://www.nissum.dk/global-teenager.html

Som sagt er vi en del af et projekt der hedder ”KEEP HOPE ALIVE”, og det kan forstås
på to måder, enten som ”Hold håbet i live”
eller som ”Hold Oliven produktionen i live”.
Projektet består i at hjælpe palæstinensiske
bønder med at få brød på bordet. Men ikke
bare tilfældige bønder, nej dem projektet
hjælper har alle sammen det tilfældes at deres land/jord er truet af israelere. Det står
nemlig sådan til, at hvis jorden dernede står
udyrket i mere end 5 år, så tager israelerne det bare og bygger bosættelser på det.
Og det er så der vi kommer ind i billedet - vi
hjælper altså bønderne med at beholde den
jord de ejer.
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Det ske r !
I KFUM og KFUK
Danmark
• Teenklubaften

• Stormøde
Distrikt Midtjylland
Dato: 25.10.2011 kl. 19

• Børnedag i Baboon City
Distrikt Midtjylland
Dato: 12.11.2011

• Kursus 11 i Vildbjerg
Dato: 18.- 20.11.2011

• Fest for Teenklubber
på Nøvlingskov efterskole
Distrikt Midtjylland
Dato: 19.11.2011 kl. 13-23

• Total tosset tirsdag
for Unge Voksne grupper i Vildbjerg
Distrikt Midtjylland
Dato: 29.11.2011

Flere oplysninger om nævnte
arrangementer på
www.midtjylland.kfum-kfuk.dk
www.kfum-kfuk.dk

Fa k t a b o x e n
Redaktion for Foreningsnyt:
Kommunikationsudvalget
under KFUM og KFUK i Ikast
Helle Wedel
Bente Lynderup
Tove Simonsen
Bjarne Benner			
			
KFUM og KFUK i Ikast
Rådhusstrædet 15, 7430 Ikast
www.ikast.kfum-kfuk.dk
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I KFUM og KFUK Ikast
• Salg af Kirkecenterlodsedler
Dato: 5.10.2011 fra kl. 17

• KonfIkast
Dato: 30.09.2011 kl.19

• Voksen på tværs
Dato: 13.10.2011
Dato: 10.11.2011
Dato: 8.12.2011

• BUSK Gudstjenester i Ikast
og Fonnesbæk kirker
Dato: 30.10.2011

• Bazar i Kirkecentret
Dato: 2.-3.11.2011 kl. 15-21

Derudover er der Fonnesbæk- og
Menighedsaftener. Se datoer
og temaer under kalender på
www.ikast.kfum-kfuk.dk

Se mere
på
www.ikast.kf
um-kfuk.dk

Få nyt pr. mail fra foreningen.
Tilmeld dig til Tove på:
ts@kfum-kfuk.dk
Formand for KFUM og KFUK
i Ikast:
Karsten Gottenborg
formand@ikast.kfum-kfuk.dk
97 15 12 61/ 40 92 70 49

Der tages forbehold for ændringer

Distrikt Midtjylland
Dato: 28.09.2011

