
Vi indbyder hermed til seniordage i Græsted og Vordingborg 
De to seniordage har samme program, og vi glæder os meget til fællesskabet med 
seniorer fra det meste af Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Vi får besøg af lektor og 
pensioneret rejsepræst Leif Andersen, som vil udlægge evangeliet for os, så det for-
stås af mennesker anno 2021. Og der bliver god tid til samtale, fællesskab, fællessang 
og trosfortælling. Dertil kommer en god forplejning med kaffe og aftensmad.

Hjertelig velkommen!
Arr. Indre Missions Seniorteam og Indre Mission i Region Øst

Seniordage
på Sjælland

Mandag 6. september 2021 kl. 14.30-20.30 i 
Missionshuset Glimt, Græsted Hovedgade 34 A, 3230 Græsted

Mandag 13. september 2021 kl. 14.30-20.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg
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14.30: Velkomst og eftermiddagskaffe

15.15: Foredrag ved lektor og pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. 
Evangeliet version 2021. »Jamen er Gud da ikke stadig den samme?«  
»Jo da. Men det er vi ikke.« 
God tid til samtale ud fra emnet og dets aktualitet i et seniorliv

Pause

18.00: Aftensmåltid

19.00: Fællessang, trosfortælling og andagt

20.00: Vi runder af med en kop kaffe

Pris
Kr. 145,-, som betales på dagen – kontant eller via MobilePay. 

Der bliver mulighed for at give en gave til Indre Mission i Danmark.

Tilmelding
Senest mandag 30. august til regionsleder Kurt Kristensen,  
SMS: tlf. 30 49 24 10, mail: kurt.k@indremission.dk.  
Meddel ved tilmelding:
Navn, adresse, tlf., dato og sted hvor du deltager, evt. diæt. 

Har du spørgsmål, må du gerne kontakte Kurt Kristensen. 

Kom selv – og spørg gerne flere om at tage med! Så kan I hjælpe 
hinanden med transporten.
 
Alle er velkomne!

Program
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