IM

Senior

Camping for
bedsteforældre
og børnebørn
26.-29. maj 2022
Mørkholt Strand
Camping

Tema:
På bjerget

Dagens bibelvers

Velkommen til camping for
bedsteforældre og børnebørn 2022!
I den nye konferencebygning bag cafeteriet er der fredag og lørdag eftermiddag mulighed for at nyde sin medbragte kaffe i godt selskab med andre fra
pladsen. I det store telt kan der købes
bøger og cd’er efter møderne.

Torsdag d. 26. maj
15.30-16.15
19.00-19.30
19.45
20.30

Velkomstmøde med præsentation, sang og andagt
Fællesmøde. Morija bjerg – Abraham og Isak
Juniortræf
Teentræf

Program

Temaet for i år er »På bjerget«. Vi vil
sammen bevæge os op på nogle af
de bjerge, som står omtalt i Bibelen.
Derudover byder dagene på fælles
aktiviteter og forhåbentlig masser af
afslapning og hygge.

Fredag d. 27. maj
Tema for dagens bibeltime er for alle aldersgrupper: Sinaj bjerg
10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00-10.45 Bibeltime for bedsteforældre* v/ fritidsforkynder Jørgen Hedager
Nielsen, Børkop
11.00
Bibeltime for Teen*
14.30-16.30 Tag kaffekurven med i den nye konferencebygning bag cafeteriet.
Mulighed for at deltage i forskellige workshops og aktiviteter
19.00-20.10 Fællesmøde. Besøg af troubadouren Hans Jørn Østerby, Gjern
20.15
Juniortræf
20.30
Teentræf

Lørdag d. 28. maj
Tema for dagens bibeltime er for alle aldersgrupper:
Karmels bjerg – Elias og styrkeprøven
10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00-10.45 Bibeltime for bedsteforældre* v/fritidsforkynder Jørgen Hedager
Nielsen, Børkop
11.00
Bibeltime for Teen*
14.30-16.30 Tag kaffekurven med i den nye konferencebygning bag cafeteriet
Mulighed for at deltage i forskellige workshops og aktiviteter
19.00-19.30 Afslutningsmøde. Oliebjerget – Kristi himmelfart
19.45
Juniortræf
20.30
Teentræf
TAK FOR I ÅR OG
Søndag d. 29. maj
PÅ GENSYN I 2023
Mulighed for at deltage i gudstjeneste i omegnens kirker.

Fredag og lørdag vil der blive gemt en
sten et sted tæt på det store telt, hvor dagens bibelvers står på. Når du har fundet
stenen, skriver du en seddel med dit navn
og plads- eller hyttenummer, samt hvor du
har fundet stenen, og lægger sedlen i en
kasse, som findes i det store telt. Dermed
deltager du i lodtrækningen om en lille
præmie. Det
er muligt at
deltage én
gang per person per dag.
Lad endelig
stenen bliver
liggende, så
flere kan deltage i legen.

Mulighed for at deltage i løb
Fredag og lørdag er der mulighed for på
et selvvalgt tidspunkt, at man som familie
kan deltage i et løb af en times varighed.
Se opslag herom i det store telt.

Tak for enhver gave
Ud over Bedsteforældrecamping har Indre
Mission (IM) og Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler (DFS) også mange andre
aktiviteter hen over sommeren, hvor mennesker kan få et møde med Jesus Kristus.
Vi håber, at du har lyst til at give en gave
til dette vigtige arbejde, således at der
fortsat kan være tilbud for alle aldre rundt
omkring i landet. Det er muligt at give en
gave til IM på MobilePay 201925 og til
DFS på MobilePay 88677. Skriv givernummer eller navn og adresse i beskedfeltet,

hvis du ønsker fradrag. Ønsker du at give
en gave kontant eller med dankort, eller
vil du gerne have en kvittering (IM eller
DFS), er du meget velkommen til at henvende dig ved bogsalget i det store telt.

Ledere
Alle ledere bærer en lyseblå keyhanger
med navneskilt om halsen. Du er meget
velkommen til at henvende dig til en af
dem, hvis du har spørgsmål eller andet.
Børn:
Randi Taulborg
Anne Marie Vejen Najbjerg
Rudolf Larsen
Junior og Teen:
Hanna og Bjarke Iversen
Maria og Arvid Steffensen
Andreas Ellegaard Svendsen
Rebekka og Christopher Tusøe
Mathias Wiwe Andersen
Ane Medom Madsen
Anders Medom Mølleskov Madsen
Kristina Iversen
Kontaktperson:
Henrik Klitlund Nielsen
26 89 22 86
henrik.kn@indremission.dk

Yderligere information
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 og facebook
@bbmorkholt

* Børn (til og med 3. klasse): Store telt.
Juniorer (4.-6. klasse) og Teen (7. klasse+): Teltet på lavlandet.
Bedsteforældre: Den nye konferencebygning bag cafeteriet.
Tilmelding til programmet er ikke nødvendig.

