Inspirerende foredrag på Kulturcenter Værestedet
Onsdag den 2. november kl. 19.30
kommer Ruth Briks Christensen til Kulturcenter Værestedet og holder
et levende og medrivende foredrag om sine oplevelser som forstående
og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater.
Ruth har været både i Irak, Libanon og Camp Bastion i Afghanistan.
Ruth har også udgivet en bog med titlen ”Ruth i krig” som er solgt i
flere oplag. Læs mere her
Der serveres kaffe med brød.
Entre 50,- kr.
Tilmelding senest 28 oktober på tlf. 86694110 eller tlf. 86697163.
Vi gælder os til at se jer til et spændende foredrag.
Arr. Kreativ Fritid Låstrup
/:Ruth Briks Christensen er uddannet pædagog og diakon. Gennem de seneste år har hun været soldaterhjemsleder
og foredragsholder. I foråret 2010 åbnede hun et nyt KFUM Soldaterhjem i MOB Price i Afghanistan i et telt, og
senest i efteråret 2011 har Ruth været i Libanon som leder af KFUMs Soldaterhjem.
Som leder af KFUMs Soldaterhjem i et krigsområde har det været en af Ruths vigtigste opgaver at bære soldaternes
byrder. Hun har ofte været til stede med ører, der havde tid til at lytte. Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede
spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid følte sig velkomne. Om aftenen holdt hun andagt for
soldaterne. Forkyndelsen af det kristne budskab er et af formålene med KFUMs Soldatermissions arbejde.
I 2009 blev Ruth Brik Christensen kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten og efterfølgende er bogen ”Ruth i krig”
solgt i flere oplag.
Ruths foredrag ledsages af billeder, der illustrerer historierne på en levende måde, og er især benyttet hos kirker,
oplysningsforbund, foreninger og kommuner.
_____________________________________________________________________________________________________

Kom til fodbold på Borup stadion lørdag
Oprykningskamp

Kl. 14.00
Serie 4
Borup – Foulum/Trøjka
Vinderen spiller næste sæson i serie 3 (Borup rykker dog op ved uafgjort)
Årets sidste gevinster på mål aktier udtrækkes i pausen på lørdag
1. præmien er flyvetur a’ 1 time – se næste side
2. Desuden er der en sponsorjakke eller en sponsortrøje fra vores lager og
3. 2 x 2 billetter til Viborg FF – Brøndby IF den 6. november kl. 16.00.

Ved sæsonens sidste kamp trækkes der lod på mål aktier.
Efterårets hovedpræmie er en flyvetur af én times varlighed for vinderen og 2 ledsagere.
På turen kan man f.eks. vælge at se Borup Stadion og Låstrup fra luften -

eller man kan se sit eget hus, Verdenskortet i Klejtrup eller andet efter eget ønske. Det skal blot kunne nås inden for
en time. Turen aftales direkte med Jon Skovhus, der er guide og pilot på turen.

