
”Gymaften” er … 
 

- en kfs-aften for elever på en gymnasial 
uddannelse i Købehavn og omegn. Men alle 
er velkomne  

 

- et sted hvor der bliver sat fokus på det at 
være ung, studerende og tro på Jesus 

 

- et mødested for forskellige mennekser 
 

- et aften der spænder fra   dyb alvor til 
overgearet fjolleri 

 

- arrangeret af KFS 
 
 
 
 
Billettælling 
For at skrabe lidt sammen til KFS, er vi 
tilmaldt DSB’s billettælling, som foregår i løbet 
af efteråret. Kom og vær med, for jo flere vi 
er, jo hyggeligere bliver det. 
 
 
 
Hvis du gerne vil vide, om der er kfs på din 
skole, eller hvis du har lyst til at være 
kontaktperson eller starte noget nyt kfsarbejde 
på, så send en mail til en af de to ansatte, 
på enten gym@kfs.dk eller jonathan@kfs.dk  
 

KKKKristeligt FFFForbund 
for SSSStuderende 
 

 - er en kristen studenterbevægelse der 
fokuserer på det med at være kristen på en 
gymnasial uddannelse eller på universitetet. 
KFS har kontakt til en hel masse små kfs-
grupper rundt på landets studiesteder. KFS 
arrangerer lejre, gymaftner og meget mere.  
Jonathan og Niels er ansat i gymnasiearbejdet 
øst for Storebælt. 
 
 

kfs.dk 
- kfs’s hjemmeside, med informationer om kfs, 
arrangementer og idéer. Her kan du også 
tilmelde dig kfs nyhedsmail, KFSpresso. 
 

kfsoest.wordpress.com 
- Jonathan og Niels’ weblog, hvor du kan 
følge lidt med i, hvad der sker i kfs øst for 
Storebælt 
 

discipeltraef.dk 

- her tilmelder du dig discipeltræf 
 

Jesusnet.dk 
- her kan du stille spørgsmål, debattere, læse 
masser af artikler og meget mere. Tjek det 
ud! 
 

KKKKRISTELIGT 

FFFFORBUND FOR 

SSSSTUDERENDE 

 
 
Gymaften program 

efterår 2007 
 
Tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KFS 
 



Gymaften: 
Hvis intet andet er anført, så starter mødet i 
KFS’s gymlejlighed med, at vi spiser sammen 
og hygger os fra kl. ca. 18:30. 
Kl. ca. 19:30 begynder aftenens emne med et 
spændende, relevant emne, bøn og diskussion. 
 
Efter et lille ”break” fortsætter vi med lovsang, 
bøn, snak eller noget helt femte… 
Det officielle program slutter ca. kl. 23, og 
man er velkommen til at hænge ud, til der 
ikke er mere gang i vandpiben… 
 
Aftnerne må gerne bære præg af, at det er 
for elever fra gymnasiale uddannelser. Derfor 
vil der løbende blive sat tid af til at dele 
erfaringer med andre KFS’ere, som jo står i 
samme situation til daglig. 
 

Kfs 
gymlejlighed 

Ågade 98 4.tv. 2200 Kbh. N. 
35262407 / gym@kfs.dk 
(250s fra hovedbanegården mod Buddinge St.. 
Stå af ved Jagtvej) 
 

Kom og vær med! 
Alle er velkomne, men aftnerne henvender sig 
særligt mod jer, som går på en gymnasial 

uddannelse ☺ 

Efterår 2007: 
 

24. august – evangeliet 
v. Henrik Laursen – general(-sekretær) i kfs 
Denne aftens tema er inspireret af temaet det næste 
halve år, nemlig evangeliet. Henrik vil gennemgå 
noget af det, som halvåret kommer til at smage af. 
Desuden er det jo den helt store opstartsfest (!), så 
der vil også blive tid til at hilsen pænt på hinanden. 
Medbring gerne din bibel… 
 

14. september – ”… og gør Jesus 

kendt” 
v. teologistuderende Daniel Hougaard. 
Kende Jesus, og gøre Jesus kendt. Det er KFS's 
vision, og denne aften vil vi sætte den sidste del i 
fokus. Man vil gerne hjælpe andre til at blive 
kristne, men ofte så bliver det ved tanken, fordi man 
måske ikke har modet, eller man ved måske ikke 
hvordan. 
Bøn og mission hører mange steder sammen. Derfor 
bliver der også tid til at bede sammen senere på 
aftenen, bl.a. for vores klassekammerater, som ikke 
kender Jesus endnu. 
 

5. oktober – freedom 
v. teologistuderende Christian Holmgaard  
Gud sætter fri. Sådan lyder det, men nogle gange 
føles det kristne liv ikke som en frihed. Hvad vil det 
sige, at Gud sætter mig fri? I aften er temaet for 
os, det frigørende evangelium – vi tyvstarter lidt, og 
varmer op til discipeltræf, som også har emnet 
frihed! 
Senere vil der være tid til diskussion, bøn og 
lovsang. 

2. november – Gud i cyberspace 
Ved Annie Schjelde Rasmussen, retorikstuderende og 
internetjunkie, og aftenens værter er LTC’s øst team! 
Internettet er blevet en del af vores hverdag på godt 
og ondt - selv Jesus har faktisk en profil på 
myspace! Til denne gymaften skal vi snakke om, 
hvordan og til hvad vi som kristne kan bruge 
internettets mange muligheder og redskaber, ud fra to 
perspektiver: Kan internettet bruges til at opbygge 
min tro - i så fald hvordan? Og hvilke muligheder 
for evangelisation gemmer der sig i www-junglen? 
Tag gerne dine egne links og erfaringer med, der vil 
blive mulighed for at dele dem. 
 
 

7. december - Og det skete i de 

dage… 
v. teologistuderende Daniel Hougaard 
ja ja, Jesus blev født, englene sang, vi får gaver, 
og skynd dig lidt inden glöggen blir kold. Men 
denne historie om Jesu fødsel er måske mere end 
bare julestress og overtrukne kontokort, men nærmere 
en af de største begivenheder i verdenshistorien – 
Gud blev menneske. 
Stud. Teol. Jacob Rahbæk vil tage os med ind i 
julenattens mysterier... 
Medbring lidt flere penge til aftensmad, da der (som 
traditionen byder) er lagt i ovnen til et ordentligt 
drøn af en julemiddag. 
 
 

Vigtige datoer 
13.-17. oktober  – Discipeltræf i Ålborg 
16.-18. november – go2007 i Århus 
8. november  - DSB’s billettælling 


