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Livets kilde
Livets kilde kan også udtrykkes som tråden ovenfra. Kilden fra Guds trone. Den 
er en forudsætning for livet, og brydes den, så dør livet. 

Det er et godt billede på forholdet til Gud. Mange vil nok sige, at det er muligt at 
leve uden Gud. Men livet uden ham er med døden som det sidste og evige. 

Livet både her og i evigheden har alene sin kilde i Gud. Hvis næringen stopper, så 
er det ikke Gud, der standser det, men mennesket. 

Med denne indbydelse vil vi gerne invitere dig til nogle dage hvor Guds Ord som 
kilden står i centrum. Velkommen, både til nye og tidligere deltagere!   

Alle er velkommen både til at campere og deltage i møderne og fællesskabet. 
Man er også velkommen til enkelte møder. 

Haderup Camping har gode forhold for seniorer med køkken og handicapvenlige 
toilet- og badefaciliteter. 

Information
Haderup Camping er en offentlig campingplads. Det er derfor muligt at forlænge op-

holdet både før og efter Seniorcamping. Pladsbestilling udover Seniorcamping kan 

ske til: Hans Tølbøl tlf. 2345 6126.

På campingpladsen er der to hytter til leje. Se sidst i programmet.

Møderne finder sted i Mødetelt på pladsen.

Til møderne benyttes sangbogen »Sange og salmer«. Tak til alle, der medbringer de-

res egen sangbog! Bøger samt kaffe kan købes ved møderne. 

Der er fælles kaffebord på pladsen tirsdag den 16. og fredag den 19. kl. 14.15, hvor 

man selv medbringer kaffe, brød, stol og bord. 

Ved eftermiddagsmøderne den 17., 18. og den 20. er der kaffe á 20 kr. ved mødet i 

teltet.  

Grillen tændes op hver aften og er til fri afbenyttelse fra kl. 17.15.



Tirsdag d. 16. juni: 
   9.30  Bedemøde. 
 10.00   Bibeltime ved missionær  

Heri Elttør, Aulum. 
  Emne: »Glædeskilder   
  udspringer af Klippen«. 
  19.30  Møde ved pastor Frede   
  Møller, Ans. 

Onsdag d. 17. juni: 
   9.30  Bedemøde. 
 10.00   Bibeltime ved pastor Allan 

Graugaard Nielsen, Silkeborg. 
  Emne: »Jakob i Guds skole«.  
  1. Mos kap. 28-35. 
 14.15  Eftermiddagsmøde ved Allan  
  Graugaard Nielsen. 
  Emne: »Som dybest brønd  
  gi´r altid klarest vand«.  
 19.30  Møde ved Allan Graugaard  
  Nielsen. 

Torsdag d. 18. juni: 
   9.30  Bedemøde. 
 10.00   Bibeltime ved fritids-

missionær Ruth Worm, 
Silkeborg. Emne: »Herren er 
min hyrde«. Salme 23. 

 14.15  Eftermiddagsmøde ved Ruth  
  Worm. Emne: »Fra to til en«.  
 19.30  Møde ved Ruth Worm.
  Emne: »Strømme af levende  
  vand«. Joh. 7,37-39.  
  Sangkoret »Kildespring« fra 
  Timring synger. 

Fredag d. 19. juni: 
   9.30  Bedemøde. 
 10.00  Bibeltime ved missionær  
  Henrik Didriksen, Skive.  
  Emne: »Jesus får ikke vand -  
  han giver vand!«. Joh. 4,1-42.   
 17.00   Fællesspisning. Se nærmere 

andet sted i programmet. 
 19.30  Møde med tale, sang og   
  musik ved Henrik Didriksen. 

Lørdag d. 20. juni: 
   9.30  Bedemøde. 
 10.00   Bibeltime ved pensioneret 

missionær Søren Skovenborg, 
Ans.  Emne: »Hos dig er livets 
kilde« Salme 36.   

 14.00   Afslutningsmøde ved 
missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev.  Emne: »Livets 
vand«. Åb 22,1ff. 

  Efterfølgende kaffe.

Fredag d. 19. juni kl. 17.00
Fællesspisning i Kirkehuset 

Menu: Se hjemmeside efter 1. maj. Ca. 80 kr. pr. kuvert.  
Begrænset antal: 80 pladser! 
HUSK tilmelding senest onsdag den 17. juni kl. 12.00 til: Tove Lauritsen, Vinderslev, tlf. 2614 5243, mail: tovejohshoejvang@dlgtele.dk

Det er altid muligt at finde et stort udvalg 

af seniorarrangementer i Indre Mission på: 

www.im-senior.dk



 

Seniorcampingpladsen ligger 
midt i byen i en ådal, som udgør 
et dejligt grønt parkområde.  

Adressen er: 
Haderup Anlæg,
Jens Jensensvej 2, 
7540 Haderup.

Haderup ligger i et af Midtjyl-
lands smukke naturområder med 
mulighed for udflugter o. lign.  

Lejrchef: 
Missionær Finn Najbjerg, 
Krokusvej 15, Vinderslev, 
8620 Kjellerup. 
Tlf. 2747 3498. 
finn.najbjerg@indremission.dk

Vejforklaring
Fra Herningvej kører man ind på 
Skovvænget. Første vej til højre er 
Jens Jensensvej. Vigtigt: Der må  
ikke parkeres på Herningvej.
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Bemærk: 

• Bedsteforældre og børnebørn   
 21. - 24. maj. 

• Pinsestævne 30. maj - 1. juni. 

• Bibelcamping 23. - 31. juli. 

• Bibelcamping med hjerte, mund og   
 hænder 1. - 5. august. 

• Seniorcamping 2021 tænkes afholdt   
 15. - 19. juni 2021. 

Velkommen til alle arrangementerne. 
Se nærmere program! 

Hvad koster det?
Voksne (fra 12 år) 60 kr. /døgn 
Børn fra 6 år.  25 kr. /døgn 
Børn fra 0 til 5 år.  gratis 
El pr. enhed  25 kr. /døgn 
Miljøafgift pr. enhed  15 kr. /døgn 
Pladsafgift pr. enhed   20 kr. /døgn 
Ubeboet campingvogn  25 kr. /døgn  
 (under stævner 100 kr./døgn) 
Det er muligt at betale med Dankort 

Leje af hytter:  
Klaus Johansen, tlf. 24 62 59 23,  
mail: johansen.kma@gmail.com

INGEN CAMPINGPAS I ÅR


