
Glæde, sorg, kærlighed, tab, evner/gaver, utilstrækkelighed, udbrændthed, en-
somhed, håb, bitterhed, fællesskab, hjælpeløshed, samhørighed, omsorg mm.
Hvordan ser livet ud? – Hvilket ansigt kigger på mig? Og hvordan ser jeg på livet?

Meget af det, der møder os, er vilkår, vi må leve i og med. Hvordan ser jeg mig 
selv i det liv, jeg har fået?

Kvindedage 2023 vil sætte fokus på noget af det, vi møder i livet på forskellig vis. 
Hvad har gjort os til de mennesker, vi er i dag? Hvad gør livet med os og ved os?

Hvor og hvordan møder Gud os i vores liv og hvordan møder vi ham?

Det luksuriøse Hotel Pejsegården ligger i Brædstrup mellem Horsens og Silke-
borg, omgivet af smuk natur og hyggeligt byliv. Hotellet skriver om sig selv: Vi 

er vejen til den gode oplevelse!

kvindedage 2023
9.-11. oktober på Pejsegården

Livets ansigter

SeniorarbejdeSeniorarbejdeIndre MissionsIndre Missions

Praktiske oplysninger
Pris pr. person i dobbeltværelse: 3.300 kr.
Pris pr. person i enkeltværelse: 3.400 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.

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 Merethe Skovdal Iversen i 
Sekretariatet, Indre Missions Hus, tlf. 82 2712 10 

Adresse
Hotel Pejsegården

Søndergade 112
8740 Brædstrup

Telefon: (+45) 75 75 17 66
E-mail: hotel@pejsegaarden.dk

Busforbindelse fra Horsens og Silkeborg



Mandag den 9. oktober
Kl. 12.00:  Frokost
Kl. 13.30:  Velkomst, præsentationer og andagt
Kl. 14.30:  Kaff epause
Kl. 15.00:  Foredrag ved lærer og psykoterapeut Hanne Esmarch
                  ”At kende sig selv og fi nde sin glæde”
Kl. 17.30:  Middag
Kl. 19.00:  Bibeltime ved Hanne Esmarch ”Find din glæde i Herren”
                  Samtale og aftenkaff e. Aftenen rundes af kl. 21.00

Tirsdag den 10. oktober
Morgenbuff et fra kl. 7.00
Kl. 9.15:  Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.30:  Bibeltime ved Vibeke Sode Hjort
                  ”Jobs billede af Gud gik i stykker – men Gud gav ham et nyt”
 Efter forfriskning: Samtale
Kl. 12.00:  Frokost
Kl. 13.00:  Valgfrie timer
 1: Troshistorie/livshistorie
 2: Strikkeværksted
Kl. 14.45:  Eftermiddagskaff e 
Kl. 15.00:  Foredrag ved Grethe Storbjerg og sygeplejerske og 
 psykoterapeut Solvej Rosenkvist
                   ”At vandre i sorgens landskab” -  livserfaringer med bl.a. 
 alvorlig sygdom og skilsmisse
Kl. 17.30:  Festmiddag
Kl. 19.00:  Festaften ved musikkonsulent Lajla Poulsen
Kl. 21.00: Kaff e og afrunding

Onsdag den 11. oktober
Morgenbuff et fra kl. 7.00 – efter morgenmaden forlades værelserne
Kl. 9.30:  Morgensang og dagens refleksion
Kl. 9.45: Foredrag ved Annette Vad Bech
                  ”Hold fast i håbet som pårørende”!
Kl. 11.15:  Afrunding på dagene og afslutning
Kl. 12.00:  Frokost og derefter afrejse

3: Gåtur
4: Middagshvil

Udvalget
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 fi re børn og plejebørn. (pil_s7@hotmail.com)

Lisa Oslo Jensen
Har været blæksprutte i sin afdøde mands malerfi rma 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 fi re 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. 
(astridogjens@gmail.com)

Inger Kamstrup 
Uddannet organist fra konservatoriet i Esbjerg. Har gennem 36 år været ansat i 
Den Danske folkekirke. Organist i Vinding og Vind kirker, frivillig på Anker Fjord 
Hospice. (ipkamstrup@gmail.com)

Disse spændende kvinder vil komme og dele deres 
tanker og erfaringer med os:

Hanne Esmarch, Videbæk
Lærer og psykoterapeut. Gift og mor til fi re.

Vibeke Sode Hjort, Børkop
Er uddannet teolog og har det meste af sit liv arbejdet med at formidle 

hvordan Bibelens indhold er relevant ind i alle vores livssituationer, hun er 
desuden leder af AdamogEva.dk

Grethe Svinth Storbjerg, Herning
Sygeplejerske på intensiv afd. de sidste 22 år, senest uddannet til sorgvej-
leder. Har med sin familie været udsendt som missionær i Tanzania, Sierra 

Leone og Nigeria. Grethe mistede sin mand for 2½ år siden. Mor til tre voksne 
sønner, svigermor og farmor til fem.

Solvej Rosenkvist, Herning
Sygeplejerske og psykoterapeut med egen praksis gennem 15 år.

Lajla Poulsen, Ølgod
Musikkonsulent i Luthersk Mission og kirkemedarbejder i Vindum/Brandstrup 

Kirke. Uddannet på pædagogisk linje på musikkonservatoriet. Mor til fi re. 
Annette Bech Vad, Videbæk

Landsleder i Agape. Har en master i klinisk sjælesorg fra MF i Oslo. Har som 
barn og voksen haft alvorlig sygdom og handicap i nær familie. Har som 
sygeplejerske på akutmodtagelsen arbejdet med omsorg for pårørende.


