
SENIOR- &
PENSIONISTKURSUS 

14. - 18. MARTS 2022 

Vi ser frem til at byde dig velkommen her 
til nogle gode og indholdsrige dage, 

hvor der er mulighed for at lytte til Guds ord, 
og hvor du også kan opleve fællesskabet 

med hygge og god mad. 

PRÆSENTATION AF DE MEDVIRKENDE
Søren Pedersen: Bor i Nykøbing F, uddannet 
bygningsmaler, har været ansat i LM som land-
sprædikant i 41 år. Nu pensionist. Var med på Se-
nior- & Pensionistkurset marts 2017.
Per Rasmussen: Født på Fyn og uddannet plante- 
skolegartner. Efter at have læst teologi blev han 
i 1993 sammen med familien udsendt til Etiopien 
som missionær for Promissio. Blev præst i Skagen 
1998, hvor han var i 20 år, og har siden 2018 været 
præst ved Silkeborg kirke. Per har været formand 
for Promissio siden 2012.
Søren Eriksen: Læreruddannet, har været for-
stander på Efterskolen Solgården i Tarm. 2015-
2018 ansat af Indenlandsk Sømandsmission med 
ansvar for ledelse af sømandshjemmet i Nuuk 
samt socialt/diakonalt arbejde. Fra 2018 ansat af 
LM til opsøgende arbejde blandt grønlændere, 
hjælp på Cafe »Kilden« i Herning, desuden inte-
grationsarbejde fra Spjald Frimenighed.
Karlo Brondbjerg: Akademiingeniør. Har siden 
2014 siddet i byrådet i Herning for Kristendemo-
kraterne. Timen torsdag eftermiddag er en sam-
fundsaktuel beskrivelse af, hvad det gør ved vores 
opfattelse af os selv og andre, at vi lever i en verden, 
der ikke vil Gud.
Ægteparrene: Bjørg & Lorentz Kjenes og Mar-
tha & Harald Nielsen fra Flækkeøy i Sydnorge. 
Som ved deres sidste besøg i september 2018 vil 
Lorentz og Harald synge solo og duet ved sam-
værene. Vi håber meget på, at det denne gang kan 
lade sig gøre for dem at komme til Danmark.
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Mandag
14.00  Ankomst, betaling og indkvartering.
15.00  Kaffe og velkomstsamvær.
19.30  Bibeltime v/ Søren Pedersen -   
 emne: »Der forkyndes ulykke fra Gud« (Mika 1).

Tirsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Søren Pedersen - emne: »Liv, der  
 rammes af Guds dom« (Mika 2,1 - 3,12). 
15.30  Bibeltime v/ Per Rasmussen -   
  emne: »Salme 139«.
19.00  Nadvergudstjeneste v/ Per Rasmussen.
 Efter kaffen: vi synger sammen, vidnesbyrd m.m.  

Onsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Søren Pedersen -   
  emne: »Gud vil frelse fra dommen« (Mika 4). 
15.30  Missionstime v/ Søren Eriksen -    
  emne: »Luk mig i dine smerter ind«.                
19.30  Bibeltime v/ Søren Eriksen -    
 emne: »Med Himlen for øje«.

Torsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Søren Pedersen -   
  emne: »Frelseren og de frelste« (Mika 5). 
15.30  Time v/ Karlo Brondbjerg: »Guds plads i skole  
 og medieverdenen«. 
17.30  Forårsfest:
 Festmiddags-buffet. 
 Vore norske venner synger for og med os,  
  holder andagt m.m.  
 Kaffe - herunder udtrækning af gevinster på  
  de i ugens løb solgte lodsedler. 
 Gevinster modtages med tak! - derefter afslutning 
 på festaftenen.

Fredag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Søren Pedersen - emne: »Hvordan  
  komme med i Guds herlighedsverden?« (Mika 6+7). 
12.00  Frokost og afslutning.

TILMELDINGSKUPON
Tilmelding senest 12. februar 2022 

• Til Virksund kursuscenter pr. mail eller post - 
eller 

• Til kursusudvalget pr. mail: 
seniorkursusudvalg@gmail.com 

Telefon: Virksund: 76 70 50 00
Udvalget: 97 12 74 62

Der er dyner og puder på værelserne, der alle 
har eget toilet og bad.Værelserne 1 - 23 (L) er 
større end værelserne 39 - 47 (S).

Navn:

Adresse:

Postnr./by: 

Tlf.: 

Mail:

Enkeltværelse (L) 3.100 kr.
Dobbeltværelse (L) 4.300 kr.
Enkeltværelse (S) 2.700 kr.
Dobbeltværelse (S) 3.900 kr.
Leje af sengelinned og 
2 håndklæder

150 kr.

Linned, håndklæde og
opredt seng

300 kr.

Diabetiker

Pris Sæt X

Kl. 8.00 - 9.00 Morgenmadsbuffet

Kl. 12.00 Frokostbuffet  

Kl. 14.30 - 15.30 Kaffebuffet 

Kl. 17.30 Middagsbuffet  

Kom og vær med! 
Bed for dagene!

KURSUSUDVALG
Inger & Gunnar Riis Jensen, Herning

Lissi & Kaj Jørgensen, Silkeborg
Margit & Helmer Olsen, Tarm


