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BIBELCAMPING FOR 
BEDSTEFORÆLDRE & BØRNEBØRN 
I Kristi himmelfartsferien torsdag den 13. - søndag den 16. maj

Vi ønsker at børnebørn og bedsteforæl-
dre får nogle skønne dage sammen med 
hinanden - sammen med andre - og ikke 
mindst sammen med Jesus. Oldeforældre 
er også velkomne. 

Vi skal høre fra Bibelen, synge, være krea-
tive, spille, lege og hygge. Her samler vi på 
gode oplevelser.

Kom og vær med. Vi glæder os til at være 
sammen med jer.

Kontaktperson: Hanne Pedersen, tlf. 2834 1182, hanne@soendagsskoler.dk  

PINSECAMPING 
Lørdag den 22. - mandag den 24. maj

Kom og vær med til pinsefejring under de 
grønne bøgetræer. Et godt tilbud for hele 
familien, både børn, unge og ældre.

Temaet er »Nådegaver«. Guds største ga-
ve er hans frelse, men han udruster os 
også til at være redskaber i hans hånd til 
at nå mennesker med evangeliet.

Kontaktperson: Ida Tølbøl, tlf. 5130 2756, mail: ida.tolbol@gmail.com 

Se udførligt program og løbende opdateringer på:

www.haderupcamping.dk



SENIORCAMPING 
Tirsdag den 15. - lørdag den 19. juni 

Seniorcamping henvender sig til alle, 
som lever i livets anden halvdel. 

Alle er velkommen til enkelte møder 
eller til hele campingen. 

Vi glæder os til fællesskabet omkring 
Guds ord.

Temaet for campingen i år er »Livets kilde«. Kilden har sit udspring ved 
Guds trone i evigheden. Livets kilde er Guds evige ord. 

Kontaktperson: Finn Najbjerg, tlf. 2747 3498,     
mail: finn.najbjerg@indremission.dk 

Se flere seniorarrangementer på: www.im-senior.dk 

DEN STORE BIBELCAMPING 
Torsdag den 22. - lørdag den 31. juli 

Bibelcamping for alle, hvor vi samles om 
Bibelen, bønnen, vidnesbyrdet, sangen, 
aktiviteter og hyggen.

Velkommen til dig/jer som ønsker ferie 
med indhold på en mindre camping-
plads.

Overskriften i år: »Jesu Kristi Jantelov«. 
Håber vi ses på Haderup Bibelcamping.

Kontaktpersoner: Heri Elttør, tlf. 2751 3786, mail: heri.e@indremission.dk og 
Katja Steffensen, tlf. 2511 7184, mail: katja.s@indremission.dk 

 NYT -  TILMELDING! 

Tilmelding til lejrophold og enkelte møder nødvendig. Se mere under de 
forskellige camping på hjemmesiden. Kom og vær med! Velkommen.



Haderup Camping ligger 
midt i byen i en ådal. 
Stedet er et dejligt grønt 
parkområde.  

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

Kørselsvejledning: 
Fra Herningvej køres ind 
på Skovvænget. Første vej 
til højre er Jens Jensensvej.

Vigtigt: Der må ikke par-
keres på Herningvej.

Campingafgifter
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.

Campingpladsen er en offentlig plads, 
og opholdet kan forlænges efter ønske. 

 

Leje af hytter
Klaus Johansen, tlf. 2462 5923

mail: johansen.kma@gmail.com

Praktiske
oplysninger

Der gode toilet-, bade- og 
køkkenfaciliteter. Området 
har en stor  legeplads, hop-
pepude mm.

Se mere på: www.haderup-
camping.dk

Velkommen!
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