
MANDAG DEN 4. 
- ONSDAG DEN 6.  

OKTOBER 2021

FERIEFRIDAGE
Pige

I UDSØGTE OMGIVELSER

TEMA: 

Vær den  
du er!

Hvem er jeg egentlig? Spørgsmålet melder 
sig ikke mindst ved nye livssituationer.

Hvad kan jeg? - hvad skal jeg? - hvor vil 
Gud have mig?

Med ændrede livssituationer opstår 
ofte også nye muligheder, nye kald, 
nyt håb, ny glæde.

Du er inviteret til indholdsrige dage 
med mulighed for en pause og for 

eftertanke.

Velkommen til at dele liv og tro sammen 
med mange medsøstre!

Dagene vil finde sted på
Kryb i Ly Kro ved Fredericia.

Den smukke gamle kro  
er et  fire-stjernet hotel,  
som byder sig til med  
fantastisk mad og luksus  
i en hyggelig atmosfære.



Mandag, den 4. oktober:
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: Velkomst, præsentationer og andagt ved kursuslederne
Kl. 14.30: Kaffepause
Kl. 15.00: »Da livet slog kolbøtter og verden blev en anden« – Bibeltime fra Luk.1-2 

om Maria, Elisabeth og Anna ved Oline Bøndergaard Kobbersmed.  
– derefter samtale

Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.00: »Medspil og modspil i fællesskabet på tværs af generationer« – to gene-

rationer lægger op til konstruktiv samtale i grupper og plenum, ved Oline 
og Dorthe Kobbersmed. Aftenkaffe og aftenen rundes af kl. 21.00

Tirsdag den 5. oktober:
Morgenbuffet fra kl. 7.00
Kl. 9.15: Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.30: »Hold fast i håbet« – Jesus glemte ikke Martha – Bibeltime over  

Johannes 11 ved Hanne Frøkjær-Jensen. Efter en forfriskning: samtale
Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00:  Valgfrie timer, der afsluttes med kaffe på kanden
  - 1: Skriveværksted
  - 2: Strikkeværksted
  - 3: Spillehjørnet
  - 4: Gåtur / svømmetur i poolen (husk badetøj)
  - 5: Middagshvil

Kl. 15.30: »En mangfoldighed af forbilleder og medvandrere«   
ved Anette Ingemansen

Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.00-21.00: Festaften med vidnesbyrd, sang og musik: »Glæden og håbet« ved 

Line Skydstofte Nikolajsen og Linda Balsgaard Klitlund (Medbring SOS)

Onsdag den 6. oktober
Morgenbuffet fra kl. 7.00
Kl. 9.30: Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.45: »Skabt skabende« ved Helle Viftrup. Vi er skabt i Guds billede, så vi ligner 

ham. Vær den, du er, med frimodighed og nysgerrighed i hverdagen
Kl. 11.15: Afrunding på pigedagene og afslutning ved kursuslederne
Kl. 12.00: Frokost og derefter afrejse

PROGRAM:



Inger-Lise Svinth er ud-
dannet sygeplerske, bor i 
Gjern og har sammen med 
sin mand Peder arbejdet 

på Hammel Neurocenter. 
I mange år har hun været 

hjemmegående med fire børn 
og plejebørn. (pil_s7@hotmail.com)

Elisabeth Wagner Olsen 
bor i Skive, har været 
folkeskolelærer, præ-
stekone og organist. 
(elisabethwolsen@
gmail.com)

Inger Feldtmose Jørgen-
sen er uddannet kontor-
assistent, har siddet i byrå-
det i Skjern, bor i Selling i Østjylland, hvor 
hun bl.a. har arbejdet med hjælpemidler til 
blinde og svagtseende. (inger@breindal.dk)

Lisa Oslo Jensen har 
været blæksprutte 
i sin afdøde mands 
malerfirma på Fre-
deriksberg. Siden har 
hun været social- og 
sundhedshjælper. I 2018 
tog hun springet og flytte-
de til Jylland, hvor hun nu er pedel i Tørring 
Missionshus. (lisa.o.jensen@gmail.com)

HVEM 
ER VI?

Oline Bøndergaard Kobbersmed, gift med Mads og har fire sønner.
Oline er teolog, kirke- og kulturmedarbejder ved Sct. Michaelis Kir-
ke i Fredericia

Dorthe Kobbersmed er tidligere lærer, præstekone og sognemed-
hjælper. Bor i Kolding. Oline er den ældste af Dorthes syv børn.

Hanne Frøkjær-Jensen, tidligere lærer og præstekone. Hanne var 
en af initiativtagerne til pige-feriefridagene. Hun bor i Haderslev og 
virker bl.a. som foredragsholder

Anette Ingemansen er teolog, fritidsforkynder og  journalist  på 
Impuls. Gennem sine mange interviews har hun i en lang årrække 
tegnet mange kvindeportrætter.

Helle Viftrup er kunstner, foredragsholder og coach. Hun har tidli-
gere været højskolelærer og bor ved vandmøllen i Børkop.

To musikalske piger fra Løsning og Korning kirker vil lede festafte-
nen med musik og sang, og sammen skal vi dele gode ord til håb og 
glæde. Ved de to kirker er Linda Balsgaard Klitlund sognemedhjæl-
per (tv) og Line Skydstofte Nikolajsen organist. Hun læser tillige 
musikterapi ved Aarhus Universitet.

Kursuslederne består af et team 
af fire kvinder, som gerne tager 
imod spørgsmål til dagene:

På feriefridagene kan du møde alle disse 
spændende foredragsholdere:



Pris
2850 kr./pers. i dobbeltværelse. (Det forventes, at dobbeltværelse 
bliver det primære valg).
3050 kr. i enkeltværelse.
Dette får du: afslapning, nærvær, gode foredrag og fuld forplejning 
i luksuriøse omgivelser.
Poolen er åben for fri afbenyttelse kl. 6.30 – 22.00
Drikkevarer kan tilkøbes.

Tag en veninde med
Medbring bibel, Sange og Salmer (SOS) og evt. badetøj
I tilknytning til foredragene vil der være mulighed for forbøn og 
personlig samtale.

Tilmelding
Forventet: maks. 60 deltagere.
Tilmelding via hjemmesiden www.im-senior.dk senest 8. august.
Ved afbestilling senere end tre uger før kurset påregnes et afbestil-
lingsgebyr.
Evt. spørgsmål kan rettes til Birgit Forum på Sekretariatet,   
Indre Missions Hus, tlf. 82 27 12 10,  
eller til Inger F. Jørgensen tlf. 23 23 87 57.

Adresse
Kolding Landevej 160, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 75 56 25 55
Busforbindelse til og fra Fredericia og Kolding tæt på kroen.

PRAKTISKE 
INFORMATIONER:

IMIM SeniorSenior


