Oplysninger
Bemærk max 80 deltagere.
Tilmelding senest d. 5. juni 2019:
Tinne og Klaus Bredtoft
Tlf: 2288 3308/4050 5042/ 9753 8760
Mail: tkbredtoft@gmail.com
eller
Grethe og Leif Kofoed
Tlf: 4011 2238/ 9125 4602
Mail: leifkofoed@outlook.com

Pris for hele lejren incl. stævneafgift : 165 kr
Middag
60 kr
Aftensmad
40 kr
Kaffe
15 kr
Stævneafgift 20 kr
Specielle hensyn f,eks. diabetes bedes oplyst.
Lejrens adresse er:
Svinkvej 8
6893 Hemmet
Tlf: 9737 5130

Velkommen til

Seniorlejr

på Hemmet Strand
Torsdag den 13. juni 2019
Bibeltime – og foredrag om ydremissionssagen
– og om 40 års arbejdsliv i Luthersk Mission.
Foredrag om 2 danske historiske personligheder
med hver deres betydning for os.

Torsdag den 13. juni 2019

kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 12.15
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 16.00
kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 20.00

Kaffe og rundstykker
”Det evangelium, vi frelses ved”,
1. Kor. 15. 1 – 11.
”Ydre mission en kristen hobby,
særinteresse eller allemandssag?”
Middag
”Sørens far” (Søren Kierkegaards far).
Kaffe
”D. G. Monrad”.
Aftensmad
”Mennesker jeg mødte, og hvad de
kom til at betyde for mig”.
Kaffe, afslutning

Op igennem kirkehistorien har der været
personer, som kom til at præge udviklingen i
større eller mindre omfang. I Luthersk Missions
historie kom Leif Rasmussen til at sætte sit præg
på udviklingen som foreningens missions- og
generalsekretær i mere end 40 år. Leif Rasmussen
har således været med i ledelsen i en tredjedel af
foreningens historie.
På seniordagen vil Leif Rasmussen dels forkynde
det budskab, som er centrum i foreningens virke
og dels fortælle om det store missionsarbejde
i mange af verdens lande, som har båret LM`s
stempel.
Endelig vil han i en mere personlig form give os
et møde med nogle af de mennesker, som han i
sit virke kom til at arbejde sammen med.
Eftermiddagen vil vi bruge på to personligheder,
som på hver sin måde og til hver sin tid fik stor
betydning og indvirkning. Den første er Søren
Kierkegaards far (ved Leif Kofoed) og den anden
er Konseilspræsident Ditlev Monrad, som levede
i perioden 1811 - 1887. Han var teolog, biskop,
politiker og minister ( ved Jens Holm).

