seniorhøjskole

Massoud Fouroozandeh
Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i
1970. Han er tidligere muslim, men er i dag
konverteret til kristendommen. Da krigen mellem Iran og Irak rasede, blev Massoud som 15årig indkaldt til militærtjeneste, men Massoud
fandt krigen både absurd og meningsløs og tog,
med den ene fod i gips, flugten til Tyrkiet og
kort efter til Danmark.

Massoud fik sin studentereksamen, studerede
international markedsøkonomi, og startede sin
egen virksomhed, som han drev i fem år, indtil
Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig
drøm og kaldte ham til tjeneste.

tema: hvor det nye liv sig rører
Peder Kølle og Robert Bladt
”Hvor det nye liv sig rører”
Bibeltimer med udgangspunkt i
dåb, nadver og tro.
Merete og Henrik
Laursen:
”Lovsang og bøn”
En dag i selskab
med Merete og
Henrik om temaet lovsang og
bøn.

Minikoncert med Merete Laursen, der bl.a. har sunget i Det
Kongelige Operakor og på Det Ny
Teater i København.

sang, men det er også beskrivelsen af hvordan arbejdet med
international mission har udviklet sig de sidste 70+ år.
Børge Haahr Andersen: ”For jyder først
og derefter for københavnere”
Niels Jørn Fogh:
”Hvor det nye liv sig
rører – i sogn og kirken”
Læs meget mere på

Ankomst og afrejse: Kurset begynder søndag d. 28. august. Vi er
klar til at tage imod dig mellem kl.
16 og 17. Kurset slutter lørdag d. 3.
september med middagsmad.
Indkvartering: Du indkvarteres
på skolens kollegium på enkeltværelse eller sammen med ægtefælle. Oplys i tilmelding, hvis du ønsker at bo i stueplan.
Kost og diæt: Vi spiser godt på
seniorhøjskole. Har du behov for
diæt, kan det oplyses ved tilmelding.
Kursusledere: Højskolelærer Peder Kølle og Margit Skov
Sted: Børkop Højskole, Peder
Breths Vej 1, 7080 Børkop

www.imb.dk/korte-kurser/
seniorhoejskole/
imb.dk
imb@imb.dk

30 80 74 32

Udflugt til Koldinghus
Hanne Frøkjær
Jensen: “Salmer
med himmelhåb
hos Brorson og
Grundtvig”
Tuja Berg:
”Først den ene
vej og så den
anden vej…”
… Er titlen på en dansk børne-

Vi skal opleve det over 750 år
gamle slot, som gennem århundreder var et af landets vigtigste
kongeslotte. I dag er Koldinghus
et moderne museum og en seværdighed i verdensklasse.

DAGSPROGRAM
7:20
7:45
8:30
9:30
10:00
11:00

Morgengymnastik
Morgenmad
Bibeltime
Kaffe
1. lektion
2. lektion

12:00
14:30
15:00
15:50

Middag og pause
Kaffe
3. lektion
4. lektion

17:30 Aftensmad
19:00 Andagt
Aftenprogram

