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Kære venner
Velkommen til nyhedsmail fra Indre Missions Seniorarbejde
Så er vi igen nået et godt stykke ind i det nye år, og planlægningen af, hvad man gerne vil opleve i
løbet af året, er måske allerede godt i gang. Også i 2018 er der mange fine tilbud fra Indre
Missions Seniorarbejde. Camping, rejsetilbud og lejre. Tilbud om gode fællesskaber og rige
muligheder for fordybelse.
Aktiviteter, som Seniorteamet arbejder med og anbefaler, tager udgangspunkt i, at vi regner med
senioralder fra 55 år og opefter. Men alle er naturligvis velkomne til at deltage.
Seniorteamet
På nuværende tidspunkt består teamet af Bjarne Hvidberg, Preben Sørensen, Knud Dalsgaard
Hansen, Bent Kjær Andersen og Preben Dahl. Desuden er vicegeneralsekretær Peter Nord
Hansen med i Seniorteamet.
Der er sket løbende ændringer i Seniorteamet, det bliver også tilfældet i det kommende år, da flere
i teamet stopper i arbejdet og går på pension eller efterløn. Der arbejdes på at finde afløsere.
Inspiration til seniorarbejdet
Den 8. maj sidste år blev der på Seniorteamets anledning afholdt en Seniordag på Indre Missions
Hus, hvor tre repræsentanter fra hver af de fem regioner var indbudt. Dagen bød på kompetent
foredrag om seniorlivet og eller på at samle ideer til at inspirere og udvikle arbejdet.
Seniorudvalget har arbejdet videre med inspirationen og foreløbigt er det blevet til konkret fokus på
besøgs- og omsorgstjenesten. Materialet vil foreligge ved Årsmødefestivalen og blive sendt rundt
til alle samfundsbestyrelser først på efteråret
På seniorarbejdets hjemmeside er der samlet en lille buket af gode ideer til seniorarbejde, og der
er også mulighed for alle til at komme med nye ideer.
Årsoversigt over arrangementer
Igen i år har Seniorteamet udarbejdet en lille flyver med en oversigt over årets arrangementer for
seniorer og Senior-Uno. Som noget nyt vil der i september blive afholdt to seniordage på Sjælland,
den 17. i Næstved og den 18. i Frederikssund.
Rejs med Felix Rejser
Felix Rejser har også forskellige spændende rejser til både indland og udland i 2018.
Se hele programmet på felixrejser.dk eller få det tilsendt ved at ringe til tlf. 7592 2022
Indre Missions Årsmødefestival
Indre Missions Årsmødefestival afholdes i år den 1 – 3. juni på Mørkholt Camping. Programmet er
udsendt sammen med IMT. I kan få det tilsendt ved at ringe til tlf. 8227 1212.
Giv gaver til Seniorarbejdet
Indre Missions Seniorarbejde vil gerne udvikle sig og også fortsat kunne tilbyde relevante kurser
og arrangementer for seniorer. Derfor vil vi gerne opmuntre til dig til at give en gave.
Gaven kan gives ved at trykke på ”Giv en gave” på forsiden af vores hjemmeside (im-senior.dk),
eller ved bankoverførsel via netbank (Reg.nr: 7170 – kontonr: 2212631) mærket ”Seniorarbejdet”.
Som noget nyt kan det også ske via MobilePay på nr 71101. Husk at angive givernummer eller
navn og adresse i tekstfeltet.
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