
Grundlovsmøde hos landsdelspræsten 
Gamstvej 9, 6600 Vejen  

 
Alle er velkomne! 

Mandag, 2. pinsedag, den 5. juni 2017 kl. 16:00 til ca. 20:30 
 

Birgitte Stoklund Larsen 

VI BRUGER TELESLYNGE SKRIVETOLKNING OG HØJTTALERANLÆG 
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Så er der grundlovsmøde for 6. år i træk, og vi 
starter med kaffebord og hjemmebag i det store 
telt. Grundlovstalen holdes af: Teolog, forfatter og 
generalsekretær for Bibelselskabet 
Birgitte Stoklund Larsen. 
 
Efter grundlovstalen griller vi ringriderpølser, og 
der vil være fadøl og et glas vin. 
 
Vi regner med at slutte senest kl. 20:30, så der er 
mulighed for at nå hjem i ordentlig tid, selv om 
man evt. kører langt. Husk en varm trøje, da der kan være koldt i tel-
tet! 
Det hele er gratis, men der vil være mulighed for at give et bidrag til 
vores indsamling til Projekt REMI. 
 
Tilmelding senest fredag, den 2. juni 2017 på: 
 

• SMS eller telefon: 29 66 06 50 
• E-post:  skovjohansen@me.com 
• Fax:  69 80 41 00 

 
Der er begrænset antal pladser, så det er “først til mølle-princippet” 

 
Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen 
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