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Kongelig privilegeret kro 
siden 1663 – over 350 års 
historie.
Kongesbro Kro er en kro 
med en ganske enestående 
historie. Kroen emmer af 
ånd og stemning. Man for-
nemmer fra første sekund, 
hvad det er for en kro, man 
er ankommet til.
Gudenåen snor sig gen-
nem baghaven. Se på 
www.kongensbro-kro.dk

Paula Larrain, født i Chile og kom 
til Danmark som 
4-årig, fordi hendes 
far måtte flygte fra 
mili tærstyret i 1974. 
Er Uddannet journa-
list og arbejder bl.a. 

med DR Kirken. Gift med Frederik.

Henrik Højlund er »søn af Hirtshals« 
skrev avisen Nord-
jyske engang. Af 
præsteslægt og læ-
ste teologi på Århus 
Universitet. Fulgte 
undervisning på Me-
nighedsfakultet. Gift med Margrethe.

Kongensbro Kro
Gl. Kongevej 70, 8643 Silkeborg

Der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at være med og blive inspireret, alle er vel-
komne. Men omdrejningspunktet for dagens 
program er litteratur, så det at deltage giver 
måske lyst og mod til at læse mere.

Der vil være mulighed for at købe bøger.

Pris for deltagelse: kr. 950,00 for hele dagens program inkl. nævnte måltider. 
Tilkøb af middagen, flæskesteg, kartofler, sovs og rødkål og en kop kaffe, 
kr. 170,00.

Tilmelding senest den 3. november 2021. Gå ind på: www.im-senior.dk 
Under arrangementer finder du litteraturdag og klik på TILMELDING. 
Efter tilmeldingen modtager du faktura til betaling.

Spørgsmål vedrørende programmet: seniorkoordinator Bjarne Hvidberg, 
tlf. 26 12 38 91.

Vi glæder os til at være sammen med jer!

Hjertelig hilsen fra udvalget: 
Jørgen Hedager Nielsen, Børkop, mødeleder. 
Inger Randrup, Fredericia, 
Randi Aillaud, Lemvig
Bjarne Hvidberg, Tistrup

Program
08.30: Morgenbufféen er åben

09.30: Samling til velkomst, introduktion til dagens program

10.00: Journalist Paula Larrain, Kgs. Lyngby, tager udgangs-
punkt i sin bog: »I morgen skal vi hjem«. Hun vil tage os 
med på sin vej til troen, og hvordan vi kan tale om tro

 Efter foredraget spørgsmål og samtale med Paula Larrain

12.00: Frokost

14.00: Foredrag af valgmenighedspræst Henrik Højlund, Aarhus: 
»Skønlitteraturen og hvad den har gjort ved mig«

15.00: Kaffepause

15.30: Spørgsmål og samtale med Henrik Højlund

16.30: Boganmeldelse ved Inger Randrup
 Hvordan læser jeg litteratur ved Randi Aillaud
 Information og afslutning.

17.30: Middag for dem, som har tilkøbt det – »nydes i fælles-
skab«


