PIGE-FERIEFRIDAGE 2019
MED JESUS I HVERDAG OG FEST

8. - 10. OKTOBER 2019

BIDRAGYDERE

B

odil Skjøtt holder
bibeltime over »Ruts
Bog« og foredrag om
»Jødiske fester i lyset af
Jesus«. Bodil Skjøtt har
bl.a. været missionær i
Liberia, har arbejdet for
Den Danske Israelsmission i Jerusalem og været bibelinspirator i Det Danske Bibelselskab,
inden hun vendte tilbage til Israelsmissionen
som generalsekretær. I dag er hun frivillig i
Israelsmissionen og foredragsholder. Bodil
Skjøtt er bosat i Aarhus.

ser. Hendes holdning er,
at med få instrukser og
vejledning kan fællessangen sammen med
forkyndelsen være med
til at pege på bibelske
sandheder.

S

anne Frøkjær-Jensen var en af initiativtagerne til Pige-feriefridage. Hun virker bl.a.
som foredragsholder og
skribent. Og så bor hun i
Haderslev.

olveig Rosenkvist holder foredrag om
»Det vanskelige selvværd«.
Solveig Rosenkvist er
sygeplejerske og psykoterapeut med egen praksis
gennem mere end 10 år.
Læs evt mere www.novamentiz.dk. Undervisningen bliver krydret med
eksempler fra praksis og egne livserfaringer.
Fokus på det som har givet gå-på-mod og
fornyet livsglæde efter alvorlig sygdom i 2012
og skilsmisse.

A

VALGFRI EFTERMIDDAG

H

ase Svendsen holder
foredraget: »En hyrde
fortæller om Den Gode
Hyrde«.
Aase Svendsen er hyrde
og fåreavler. Hun har
1.500 får i sin flok. Hun
er kendt som hyrde, men også for sit engagement i debatten om ulvens komme til
Danmark. Og så er hun optaget af Bibelen
og den måde fårenes og hyrdens forhold til
hinanden afspejler Guds forhold til os. Aase
bor i Sønderjylland tæt ved Arnum.

M

erete Steffensen bidrager til festaftenen
med en vifte af fællessange.
Merete Steffensen er musikuddannet, og
gennem mange år optaget af fællessang og
korsang. Hun mener, at når der er så meget
fællessang i kristne forsamlinger, har den
krav på opmærksomhed og gode overvejel-

A

nne Hermansen
giver inspiration til at
strikke.
Anne Hermansen er indehaver af Butik Uniqa i
Børkop, hvor hyggelige og
kreative kvinder mødes
og finder inspiration til at strikke.
Det kreative værksted på Børkop Højskole
holdes åbent for op til 20 kursister.
Børkop Vandmølle er målet for en gåtur
langs Skærup Å til et af Børkops yndede
udflugtsmål.
Spil i dagligstuen er der god tid til på valgfri
eftermiddag.

PROGRAM
Tirsdag d. 8. oktober
11-12
Ankomst og indkvartering
12:00
Middag
13:30
Velkomst og andagt v/Inge og
Alice
Præsentation og praktisk information
14:30
Kaffe
15:00
Bodil Skjøtt: Ruts Bog
16:30
Mulighed for gåtur
17:30
Aftensmad
19:00
Bodil Skjøtt: Jødiske fester i lyset
af Jesus
Mulighed for forbøn v/Inge og
Alice
21:00
Aftenkaffe
Onsdag d. 9. oktober
8:00 - 8:45 Morgenmad
9:00
Morgenandagt
Tid til samvær og samtale
9:50
Formiddagskaffe
10:10
Hanne Frøkjær-Jensen: Bibeltime:
»Med Jesus i hverdag og fest«

12:00
13:00

15:00
15:30
17:30
19:30

Middag
Valgfri eftermiddag
• Gåtur til Børkop Vandmølle
• Strikkeværksted v/Anne Hermansen, Butik Uniqa Børkop
• Åbent i det kreative værksted
• Spil i dagligstuen
Kaffe
Aase Svendsen: En hyrde fortæller
om Den Gode Hyrde
Festmiddag
Vi synger sammen med Merete
Steffensen

Torsdag d. 10. oktober
8:00 - 8:45 Morgenmad
9:00
Morgenandagt
9:15
Solveig Rosenkvist: Det vanskelige
selvværd
10:15
Formiddagskaffe
10:45
Afrunding på kurset
12:00
Middag og kaffe
Afrejse

PIGE-FERIEFRIDAGE
... er et åndehul i hverdagen
for kvinder, som gerne vil have Guds
lys og det kristne fællesskabs perspektiv
ind over hverdagen og dagliglivet.
Jesus har lovet, at han vil være med os alle dage.
Det betyder, at vi har en ven, som er hos os i fest og
glæde og i tab og sorg, men også i alle de hverdage,
der er flest af. For nogle af os er det måske lettere at
huske Jesu løfte og bemærke hans nærvær, på de
særligt betydningsfulde dage. Vi ønsker, at Pige-feriefridage må blive nogle særligt betydningsfulde dag, men også at de må åbne for, at
Jesus bliver mere nærværende i alle
de hverdage, der følger efter.

PRAKTISK
ANKOMST OG AFREJSE
Kurset begynder tirsdag d. 8. oktober. Vi er
klar til at tage imod dig mellem kl. 11 og 12.
Kurset slutter torsdag d. 10. oktober med
middagsmad og kaffe.
RAMMER
Der er plads til ca. 65 deltagere. Kurset afholdes i trygge og naturskønne omgivelser på
Børkop Højskole. Skolen ligger centralt i Danmark og med let adgang i bil eller med tog.
INDKVARTERING
Du indkvarteres på skolens kollegium. En del
værelser er beboet af elever på skolens lange
kursus, men ryddet til udlån. Nogle værelser
har eget toilet og bad, på andre deler to værelser om bad og toilet. Kollegiet er i to plan.
Giv besked ved tilmelding, hvis du er gangbesværet og ønsker indkvartering i stueplan.
Dyne, pude, håndklæde og linned medbringes eller kan lejes. Dyne og pude koster 50 kr.,
håndklæde og linned koster 125 kr.
Ved afrejse rengøres værelset.
GENBRUGSMARKED TIL FORDEL FOR
ARMENIERMISSIONEN
Under Pige-feriefridage vil der være et lille
genbrugsmarked. Markedets udbud opstår
ved, at deltagerne medbringer tøj og forskelligt tilbehør. Det kan fx være fejlkøb, pænt
tøj, pæne sko, accessories, bælter, tørklæder
og så videre. Kun fantasien sætter grænser.
Christina Borg Nissen fra Haderslev vil organisere genbrugsmarkedet, hvorfra der kan
købes under hele kurset.

KURSUSLEDERE
Inge Munk Møller er
speciallæge i psykiatri,
gift med Frede Møller og
bor i Ans By.
Mail: inge.munk.moeller@
gmail.com

Alice Sørensen er uddannet pædagog, gift med
Villy og bor i Hammel.
Mail: alicesoerensen@
gmail.com
Det er tredje gang, Inge
og Alice er kursusledere
på Pige-feriefridage. Ud over at sørge for en
god ramme om måltider og samlinger, er de
også til rådighed for samtale, og tirsdag aften
tilbyder de forbøn. Hvis du har spørgsmål til
kurset, er du velkommen til at kontakte Inge
eller Alice.
TILMELDING
Tilmelding sker via skolens hjemmeside
www.imb.dk under »Korte kurser«. Sidste frist
for tilmelding er 1. oktober 2019
Kursuspris: 1.560 kr. betales med dankort
ved tilmelding. Beløbet hæves dog tidligst 1.
september. Ved afmelding inden 1. oktober
betales et gebyr på 300 kr. Ved afmelding
efter 1. oktober betales hele kursusprisen.
Har du spørgsmål til betaling eller tilmelding,
er du velkommen til at henvende dig til Børkop Højskoles administration.

KOST
Giv besked ved tilmelding, hvis du har behov
for særlig diæt.

BØRKOP HØJSKOLE
Peder Breths Vej 1 | 7080 Børkop | tlf. 30 80 74 32 | imb@imb.dk | www.imb.dk

