
Virksund Kursuscenter 
Livøvej 5, Virksund, 7840 Højslev, er et dejligt sted med gode værelser, 

god mad og dejlige samlingslokaler. 

Stedet ligger lige ned til Hjarbæk Fjord, og der er mulighed for 

dejlige naturoplevelser og fine gåture på den sto-

re grund. 

Forkælelses- 
weekend 

29. - 31. okt 2021 



Fredag  
10.00 - 11.00 Ankomst og indkvartering 
11.15 Velkomst, præsentation og introduktion 
12.00 Frokostbuffet 
14.00 "Er GT yt?" - Esajas 59 
 Bibeltime ved fhv. gymnasielærer 
 Svend Erik Petersen, Ringkøbing. 
15.00 Kaffe 
15.30 "Et liv med fugle" ved Svend Erik Petersen. 
17.30 Middagsbuffet 
20.00 En tur i bowlinghallen - og derefter kaffe og hygge 
 
Lørdag 
08.00 - 9.00 Morgenbuffet 
10.00 "Vi venter på lys, men der er kun mørke" (Es 59,9) 
 Bibeltime ved professor emeritus, 
 teol.dr. Peter V. Legarth, Aarhus 
12.00 Frokostbuffet 
13.30 Naturvandring for de friske (4-6 km.) 
 Bibelvandring (1-2 km.) 
15.00 Kaffe 
16.00 "At famle efter fodfæste under sygdom - for den syge  
 og for den pårørende" ved socialrådgiver Ruth og Peter Legarth 
18.00 Middagsbuffet - med underholdende indslag 
20.00 ”Vi lovsynger Herren” - Lovsangsaften  
 v. organist Britta Nedergaard Hansen, Randers 

Derefter fortsætter vi med kaffe, sang  
og vidnesbyrd 

 
Søndag 
08.00 - 9.00 Morgenbuffet 
10.30 Gudstjeneste i en af omegnens kirker 
12.30 Frokostbuffet 
 - og derefter afrejse 

Ledere: 
Ernæringsassistent Grethe Jensen og 
missionær Egild K. Jensen, Rønde. 
Sygeplejerske  
Annette Fibiger Hansen og 
missionær Preben Hansen, Nibe. 

Tilmelding kan ske fra 1. april og 
senest fredag d. 1. oktober: 
Gå ind på www.im-senior.dk under 
”Arrangementer” for at tilmelde jer. 
Eller kontakt Preben Hansen,  
mail: preben.hansen@indremission.dk 
tlf. 2232 3753 
HUSK at oplyse adresse, telefonnummer, 
værelsestype og om der er brug for særli- 
ge hensyn omkring din kost. 

I løbet af weekenden bliver 

der indsamlet en gave til  

Indre Missions Seniorarbejde  

Pris pr. person: 

Alle værelser er redt op med dyne, pude, 

sengelinned og håndklæde. 

Dobbeltværelse m. bad og toilet: 2185 kr. 

Enkeltværelse m. bad og toilet: 2370 kr. 

Betaling sker ved ankomsten.  

Der kan betales med Dankort og MobilePay 

Medbring gerne bibel 
og ”Sange og Salmer” 


