Bibelcamping
for bedsteforældre
og børnebørn
13.-16. maj 2021
Mørkholt Strand Camping

TEMA

På bjerget

Velkommen til bibelcamping for bedsteforældre
og børnebørn på Mørkholt Strand Camping i Kristi himmelfartsferien!
Dette program er kun vejledende. De aktuelle
restriktioner og retningslinjer i forhold til Covid-19 kommer til at have afgørende indflydelse
på, hvordan dagene bliver.
Temaet for i år er »På bjerget«. Vi vil sammen bevæge os op på nogle af de
bjerge, som findes i Bibelen.
Derudover byder dagene på fælles aktiviteter og forhåbentlig masser af
afslapning og hygge.

Velkommen

Torsdag d. 13. maj
15.30-16.15 Velkomstmøde
19.00-19.45 Fællesmøde
Morija bjerg – Abraham og Isak
20.00
Juniortræf
20.30
Teentræf

Program

Fredag d. 14. maj
10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00
Bibeltime for bedsteforældre* v/ pens. missionær Arne Nørgaard
11.00
Bibeltime for teen*
Sinaj bjerg – De Ti Bud
14.30-16.30 Tag kaffekurven med til teltet bag cafeteriet
Mulighed for at deltage i forskellige workshops og aktiviteter
19.00-20.10 Fællesmøde
Besøg af Hans Jørn Østerby
20.30
Juniortræf (OBS: Tidspunktet er lidt senere end normalt)
21.00
Teentræf

Lørdag d. 15. maj

I teltet bag cafeteriet er der både eftermiddag og aften mulighed for at
nyde sin medbragte kaffe i godt selskab med andre fra pladsen.
Bøger og CDer kan købes i det store telt efter møderne.
Kig ind på hjemmesiden www.bibelcampingmorkholt.dk for yderligere information, herunder hvordan man booker plads, præsentation af ledere, m.m.
Se også www.morkholt.dk for information om campingpladsen.
Tilmelding til programmet er ikke nødvendig.
Kontaktperson
Anders M. M. Madsen
29 29 51 77
anders.mmm@indremission.dk

10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00
Bibeltime for bedsteforældre* v/ pens. missionær Arne Nørgaard
11.00
Bibeltime for teen*
Karmels bjerg – Elias og styrkeprøven
14.30-16.30 Tag kaffekurven med til teltet bag cafeteriet
Mulighed for at deltage i forskellige workshops og aktiviteter
19.00-19.45 Afslutningsmøde
Oliebjerget – Kristi himmelfart
20.00
Juniortræf
20.30
Teentræf
TAK FOR I ÅR OG PÅ GENSYN I 2022

Facebook
@bbmorkholt

Søndag d. 16. maj
Mulighed for at tage til gudstjeneste i nærliggende kirker.

IM

Senior

* Børn (Til og med 3. klasse): Store telt
Juniorer (4.-6. klasse) og teen (7. klasse+): Teltet på lavlandet
Bedsteforældre: Teltet bag cafeteriet

