Kvindedage 2022

10.-12. oktober på Pejsegården

Skal vi følges ad?
Sikke en skøn indbydelse! - måske fra en søster, en veninde, en kollega,
en nabo, min ægtefælle og ikke mindst Jesus, der kalder til følgeskab
med sig. Når jeg bliver mødt på den måde, føler jeg mig set og værdifuld.
Det er let at følges med én, som jeg ”svinger” med og deler livssyn med.
Så hvordan møder jeg den, der ikke ligner mig, eller den, der er fremmed?
Vi håber, at rigtig mange vil følges med os til Pejsegården.
Velkommen!
Det luksuriøse Hotel Pejsegården ligger i Brædstrup mellem
Horsens og Silkeborg, omgivet af smuk natur og
hyggeligt byliv. Hotellet skriver om sig selv:
Vi er vejen til den gode oplevelse!

Mandag den 10. oktober
Kl. 12.00:
Kl. 13.30:
Kl. 14.30:
Kl. 15.00:

Frokost (NB: en del værelser er først ledige fra kl. 14)
Velkomst, præsentationer og andagt ved kursuslederne
Kaffepause
Bibeltime ved Ingeborg Kappelgaard: ”Hanna - en kvinde i bøn!
Hvad siger det os i dag?” - derefter samtale
Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.00: Foredrag ved Ingeborg Kappelgaard: ”At møde en fremmed!
Selv at være fremmed!” - aftenkaffe og aftenen rundes af kl. 21.00
Tirsdag den 11. oktober
Morgenbuffet fra kl. 7.00
Kl. 9.15: Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.30: Bibeltime om Hagar, 1. Mos 16, ved Bodil Friis Skjødt.
Efter forfriskning: samtale
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Valgfrie timer
1: Strikkeværksted
2: Spillehjørnet
3: Gåtur/svømmetur i poolen (husk badetøj)
4: Middagshvil
Kl. 14.45: Foredrag ved Angela Marinescu fra Rumænien: ”Mit møde med
Danmark” med indlagt kaffepause – derefter samtale
Kl. 17.30: Festmiddag
Kl. 19.00: Festaften: ”Sang og musik på livsvandringen”
ved Inger Kamstrup - afrunding kl. 21.00
Onsdag den 12. oktober
Morgenbuffet fra kl. 7.00 – efter morgenmaden forlades værelserne.
Kl. 9.30: Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.45: Bibeltime ved Henriette E Vinkel om de første apostle:
”Hvem har gået med på vores vej? Og hvordan kan jeg gå med
på andres vej?”
Kl. 11.15: Afrunding på dagene og afslutning ved kursuslederne
Kl. 12.00: Frokost og derefter afrejse

Hvem er vi?
Inger-Lise Svinth
Er uddannet sygeplejerske, 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)
Lisa Oslo Jensen
Har været blæksprutte i sin afdøde mands malerfirma på Frederiksberg. Siden
har hun været social- og-sundhedshjælper. I 2018 tog hun springet og flyttede
til Jylland, hvor hun nu er pedel i Tørring Missionshus. (lisa.o.jensen@gmail.
com )
Astrid Andersen
Bor ved Bjerringbro med min mand Jens. Vi har fire voksne sønner med familier - og
det har velsignet os med en flok børnebørn. Har arbejdet som sygeplejerske, indtil
jeg gik på efterløn. Nu bruger vi meget tid sammen med nydanskere.
Inger Kamstrup
Er uddannet organist fra konservatoriet i Esbjerg. Har gennem 35 år været ansat
i Den Danske folkekirke. Gennem 18 år virket i Nørrelandskirken, Holstebro.
Fra marts 2021 bondekone, freelance musiker på bl.a. Anker Fjord Hospice og
organistvikar. (ipkamstrup@gmail.com)
Elisabeth Wagner Olsen
Bor i Skive, har været folkeskolelærer, præstekone og organist, medlem af Skive
menighedsråd. (elisabethwolsen@hotmail.com)

Du vil møde disse spændende foredragsholdere:
Ingeborg Kappelgaard
Er uddannet lærer og har i sit spændende liv været vidt omkring. Hun er optaget af kulturmøder, har været bibelskolelærer på LMH, og aktiv i integrationsarbejdet i IM og som præstekone på Nørrebro.
Bodil Friis Skjøtt
Bodil er uddannet teolog og har sammen med sin mand bl.a. været missionær i
Liberia. Hun har gennem en årrække været generalsekretær i Israelsmissionen.
Hendes 10 år i Jerusalem tilknyttet det messianske studiecenter Caspari har
givet hende et solidt kendskab til den palæstinensiske verden.
Angela Marinescu
Har gennem 35 år undervist på Holstebro Musikskole. Uddannet pianist fra
Rumænien. Virker nu som freelance pianist, foredragsholder, tolk, rejseleder mm.
Henriette Engberg Vinkel
Henriette er uddannet teolog og arbejder som gymnasiesekretær i Kristeligt
Forbund for Studerende (KFS). Hun er gift med Aleksander og bor i Odense.

Praktiske oplysninger
Pris pr. person i dobbeltværelse: 3200 kr.
Pris pr. person i enkeltværelse: 3300 kr.
Særlige behov kan anføres ved tilmelding.
Der er elevator.
Dette får du: afslapning, nærvær, gode foredrag og
fuld forplejning i luksuriøse omgivelser...
Poolen kan frit benyttes kl. 7.00-22.00.
Drikkevarer kan tilkøbes. Der er ikke teleslynge,
men godt AV-udstyr.

Skal vi følges ad?
Tag en veninde med!
Medbring Bibel, Salmer og Sange
og evt. badetøj.
I tilknytning til foredragene vil der være
mulighed for forbøn og personlig samtale

Krea-bod / bogsalg
Tag dine kreationer med og sælg dem i
krea-boden. Henv. Inger-Lise tlf. 61659452
pil_s7@hotmail.com
Tilmelding:
Forventet: Maks. 60 deltagere
Tilmelding via hjemmesiden www.im-senior.dk
fra 1. august kl. 12.00 - senest 10. september.
Afbestillingsvilkår: Læs på hjemmesiden
ved tilmelding.
Evt. spørgsmål rettes til Lisa O Jensen, tlf. 40 61 08 52
og vedr. tilmeldingen til Birgit Forum på
Sekretariatet, IMHus, tlf. 82 2712 10

Indre Missions

Seniorarbejde

Adresse:
Hotel Pejsegården
Søndergade 112
8740 Brædstrup
Telefon: (+45) 75 75 17 66
E-mail: hotel@pejsegaarden.dk
Busforbindelse fra Horsens og Silkeborg

