
Vi indbyder hermed til seniordage i Høng og København  
De to seniordage ligger på Sjælland i vest og i øst, og vi håber, at dagene vil bringe 
seniorer sammen fra et stort område. 
Afgående rektor på Dansk Bibel Institut Børge Haahr Andersen vil forkynde for os. 
Under overskriften »Senior i det kristne fællesskab« vil vi have små indlæg med efter
følgende samtale ved bordene. Dagens sidste afdeling vil lede os på sporet af de sange 
og salmer, som missionær Mikkel Søtbæk kom til at holde af, efter at han i gymnasie
tiden blev kristen. 
Desuden venter der os en god forplejning med kaffe og aftensmad.

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

Seniordage
på Sjælland

Mandag 12. september 2022 kl. 14.3020.30 i 
Høng Missionshus, Kulbyvej 2, 4270 Høng

Tirsdag 13. september 2022 kl. 14.3020.30 i 
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K
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14.30: Velkomst og eftermiddagskaffe

15.15: Forkyndelse ved rektor Børge Haahr Andersen, DBI: Guds levende ord, 
2. Tim. 3,1017

16.15: Senior i det kristne fællesskab 
Korte oplæg om seniortidens udfordringer og muligheder ved 
Preben Dahl, Børge Haahr Andersen og Kurt Kristensen 
Samtale ved bordene

 Pause

18.00: Aftensmåltid

19.00: Sang, forkyndelse, bøn 
Indslag ved missionær Mikkel Søtbæk: Mine bedste sange og salmer 
Indtryk fra dagen ved pens. missionær Preben Dahl

20.00: Vi runder af med en kop kaffe

Pris
Kr. 150,, som betales på dagen – kontant eller via MobilePay. 

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

Tilmelding
Senest mandag 5. september 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. 

Hjælp gerne hinanden med transporten.
 
Alle er velkomne!

Program

IMIM SeniorSenior

14.30: Velkomst og eftermiddagskaffe

15.15: Forkyndelse ved rektor Børge Haahr Andersen, DBI: Guds levende ord, 
2. Tim. 3,1017

16.15: Senior i det kristne fællesskab 
Korte oplæg om seniortidens udfordringer og muligheder ved 
Preben Dahl, Børge Haahr Andersen og Kurt Kristensen 
Samtale ved bordene

 Pause

18.00: Aftensmåltid

19.00: Sang, forkyndelse, bøn 
Indslag ved missionær Mikkel Søtbæk: Mine bedste sange og salmer 
Indtryk fra dagen ved pens. missionær Preben Dahl

20.00: Vi runder af med en kop kaffe

Pris
Kr. 150,, som betales på dagen – kontant eller via MobilePay. 

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

Tilmelding
Senest mandag 5. september 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. 

Hjælp gerne hinanden med transporten.
 
Alle er velkomne!

Program

IMIM SeniorSenior


