
Wittensee-dage!

Mandag den 30. november til  
torsdag den 3. december 2020



IM-senior indbyder til gode og hyggelige adventsdage i det nære udland. 
Ca. 60 km syd for den dansk/tyske grænse ligger søen Wittensee med 
det kristne lejrsted »Erholungs- und Bildungszentrum« (Rekreations- og 
uddannelsescenter). 
Lejren ligger ca. 5 km fra afkørsel 8 på autostrade 7.

Velkommen!
Venlig hilsen IM-senior og stævnelederne

Pris
Pris pr. deltager. Faktura fremsendes fra Indre Missions Hus, når 
 tilmeldingen er modtaget.
Dobbeltværelse: 3.400,00 Dkr.
Enkeltværelse: 4.150,00 Dkr.

Nærmere oplysninger
Ved stævnelederne: Søren tlf. 2329 8829, soeren.s@indremission.dk

Program
Ønsker du det detaljerede program tilsendt, så kan du vælge imellem 
pdf-fil eller papirprogram.
Kontakt kontorsekretær Merete Skovdal Iversen, Fredericia. 
Tlf. 8227 1218 msi@imh.dk

Tilmelding
Senest tirsdag den 22. september på www.im-senior.dk 
Tryk på tilmelding.
Evt. spørgsmål til Merete S. Iversen, på ovennævnte tlf. nr.

På www.im-senior.dk 
kan du følge tilbud m.m. 
fra IM-senior! 

• Lejren åbner dørene for deltagerne mandag kl. 14.00-15.30 
hvorefter der foreligger et omfattende program. 

• Søren Skovenborg vil igennem tre formiddagsbibeltimer under-
vise om vores hverdag med Jesus som frelser, herre, forbillede 
og andre forhold.

• En eftermiddag kører vi i kolonne i egne biler til Rendsborg og 
ser byen og Kielerkanalen med dens omfattende skibsfart. 

• En anden eftermiddag vil vi, hvis forholdene tillader, besøge 
julemarkedet i Kiel. Her bliver der mulighed for at melde sig til 
fælles buskørsel (ekstrapris).

• Aftenerne byder på advent, frit samvær og en aften med den 
danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen. Han vil fortæl-
le om de danske forhold syd for grænsen.

• Dagene slutter med frokost torsdag middag.

Detaljeret program for Wittensee-dage ses på www.im-senior.dk

Stævneledere er 
pens. lærer og 
pens. missionær 
Alice og Søren 
Skovenborg, 
Ans.

NB
Programmet er tilrette-
lagt ud fra dags dato- 
situationen. Hvis for-
holdene ændrer sig pga. 
corona forbeholder vi os 
ret til at ændre program-
met. Evt. ændringer vil 
fremgå af hjemmesiden 
www.IM-senior.dk


