
SENIOR- &
PENSIONISTKURSUS 

12. - 16. SEPTEMBER 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
Birger Reuss Schmidt: Sønderjyde med bopæl i 
Hillerød, gift med Astrid. 1987-93 og 2010-15 re-
daktør i Luthersk Mission. Derefter menigheds-
konsulent og nu vicegeneralsekretær i LM. Var an-
sat i Kristeligt Folkeparti, primært som presse- og 
sekretariatschef for folketingsgruppen 1993-2003, 
regionschef i ASE 2003-06 og Jobcenterchef i Al-
lerød kommune 2006-10.
Birger vil i sine timer fokusere på Apostlenes Gerninger. 
Bogen - der burde hedde Helligåndens Gerninger - handler 
om, hvordan evangeliet bredte sig fra Jerusalem til Rom 
på kun 30 år. Vi kan nemt blive overvældet og tænke, at 
den tids »guldkristne« var helt anderledes end os. Men når 
man graver lidt i bogen, viser det sig, at det ikke er apostle-
ne, der gør den store forskel. Det er Gud, der virker ved sin 
Ånd! Apostlenes Gerninger er Helligåndens Gerninger, og 
fokus er på Jesus!

Leif Kjøller-Rasmussen: Født på Falster, har væ-
ret lærer i hebraisk og GT på DBI. Sognepræst i 
Bregninge-Bjergsted-Alleshave på Vestsjælland 
1992-98 og i Herlev 1998-2018. Har skrevet et par 
bibelkommentarer og sammen med hustruen Ben-
te opslagsbogen »Bibelord«. Efter pensioneringen 
flyttet til Kibæk, og vikarierer som henholdsvis or-
ganist og præst.

Martin Sønderby: Bor i Videbæk sammen med 
sin kone, Lilian. Martin har i mange år været in-
volveret i nødhjælp til Rumænien. Interessen blev 
vakt først i 90’erne, og siden har han dels været for-
mand, dels taget mange ture til Rumænien med den 
nødhjælp, der samles sammen mange steder her i 
landet. Martin vil onsdag aften fortælle meget mere 
om dette arbejde.

Astrid Reuss Schmidt: Sønderjyde, læreruddan-
net og har arbejdet som lærer på Filipskolen, Nord-
sjællands Efterskole og Johannesskolen. Pensione-
ret sommeren 2021. Mor til fire voksne børn og har 
ni børnebørn, som hun er enormt glad for.
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Mandag
14.00  Ankomst, betaling og indkvartering.
15.00  Kaffe og præsentation.
15.45  Velkomstsamvær inkl. information fra   
 Bjarne Nygaard om udflugten onsdag.
19.30  Bibeltime v/ Birger Reuss Schmidt:   
 »Evangeliets vej fra Jerusalem til Rom«.

Tirsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Birger Reuss Schmidt:   
 »Og Herren føjede hver dag nogle til«.
15.30  »Noas Ark - skibet er ladet med bibelhistorier« 
 v/ Leif Kjøller-Rasmussen.
19.00  Nadvergudstjeneste v/ Leif Kjøller-  
 Rasmussen. Efter kaffen: vi synger sammen,  
 vidnesbyrd m.m. 

Onsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Birger Reuss Schmidt:   
 »Forfølgelse og konflikt«. 
12.30  »En jenletur - med bus«. Udflugt tilrettelagt af  
 Bjarne Nygaard. Pris: 200 kr. pr. person.        
19.30  »Ræk en hånd til Rumænien«    
 v/ Martin Sønderby.

Torsdag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Birger Reuss Schmidt:   
 »Fortæl det gamle budskab«.
15.30  Time v/ Astrid Reuss Schmidt: »Dietrich   
 Bonhoeffer - præst, martyr, profet og spion«.
17.30  Sensommerfest: Festmiddags-buffet.
               Pia Paulsen med familie synger for og med os 
 Kaffe - herunder udtrækning af gevinster på  
 de i ugens løb solgte lodsedler. Gevinster mod- 
 tages med tak! - derefter afslutning på fest-  
 aftenen.

Fredag
  9.00  Bedemøde i pejsestuen.
10.00  Bibeltime v/ Birger Reuss Schmidt:   
 »Da evangeliet kom til Europa«.
12.00  Frokost og afslutning.

TILMELDINGSKUPON
Tilmelding til dette kursus senest 20. august 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.

Bor i egen camping-
vogn pr. person med 
fuld kost 

1.700 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


