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Tema: 
Gå i Jesu 
fodspor



Velkommen til camping for 
bedsteforældre og børnebørn 2023!

Dagens bibelvers 
Fredag og lørdag bliver dagens bibelvers 
gemt tæt på det store telt. Når du har 
fundet bibelverset, skriver du en seddel 
med dit navn og plads- eller hyttenummer, 
samt dagens bibelvers. Sedlen lægges i en 
kasse ved bogbordet i det store telt og du 
deltager nu i lodtrækningen om en præmie. 
Du kan deltage én gang hver dag. Lad ende-
lig bibelverset blive 
liggende, så flere 
kan deltage i legen.
Legen introduceres 
ved afslutningen 
på børnenes bibel-
time.

Mulighed for at  
deltage i familieløb
Fredag og lørdag er der mulighed for på et 
selvvalgt tidspunkt at deltage i et fodsporløb 
af en times varighed, hvor man undervejs 
finder poster. Se opslag herom i det store telt.

Tak for enhver gave 
Ud over camping for bedsteforældre 
og børnebørn 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 Mo-
bilePay 201925 og til DFS på MobilePay 
88677. Skriv givernummer eller CPR-nr. hvis 
du ønsker fradrag. Ønsker du at give en 

gave kontant eller med dankort, og 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:
Frederik Meyer Olesen
Anne Marie Vejen Najbjerg
Rudolf Larsen 
Jannie Brødsgaard Danielsen

Junior og Teen:
Hanna og Bjarke Ellegaard Iversen 
Maria og Arvid Ellegaard Steffensen
Andreas Ellegaard Svendsen 
Lise Melkær Andersen,
Rebekka og Christopher Tusøe 
Mathias Wiwe Andersen 
Ane Medom Madsen 

Kontaktperson:     
Seniorkonsulent Henrik Klitlund Nielsen  
Tlf. 26892286 eller 
Mail: henrik.kn@indremission.dk

Yderligere information
Kig ind på hjemmesiden 
www.bibelcampingmorkholt.dk for yder-
ligere information, herunder hvordan man 
booker plads, præsentation af ledere, m.m. 
Se også www.morkholt.dk for informati-
on om campingpladsen og facebook  
bbmorkholt

Torsdag d. 18. maj
15.30-16.15 Velkomstmøde
19.00-19.30 Fællesmøde. ”Peters kaldelse”.
19.45 Juniortræf
20.30 Teentræf

Fredag d. 19. maj
Tema for dagens bibeltime er for alle aldersgrupper: ”Peter går på vandet med Jesus”.
10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00-10.45 Bibeltime for bedsteforældre* 
 ved pens. forlagschef Holger Skovenborg, Gårslev
11.00  Bibeltime for Teen*
14.30-16.30 Tag kaffekurven med i Lysningen.
 Mulighed for at deltage i små kreative værksteder og aktiviteter.
19.00-20.00 Fællesmøde. Skøn og skør bibelhistorie med Jens Jødal fra Kirketeateret, 
 som vil fremføre ”Den barmhjertige samaritaner”. 
20.00 Juniortræf 
20.30 Teentræf

Lørdag d. 20. maj
Tema for dagens bibeltime er for alle aldersgrupper: 
”Peter fornægter Jesus og Jesus tilgiver Peter”.
10.00-10.45 Bibeltime for børn og juniorer*
10.00-10.45 Bibeltime for bedsteforældre* ved Holger Skovenborg
11.00 Bibeltime for Teen*
14.30-16.30 Tag kaffekurven med i Lysningen.
 Mulighed for at deltage i små kreative værksteder og aktiviteter.
19.00-19.30 Fælles afslutningsmøde. ”Peter og Johannes helbreder den lamme”.
19.45 Juniortræf
20.30 Teentræf

Søndag d. 21. maj
Mulighed for at deltage i gudstjeneste i omegnens kirker

Temaet i år er »Gå i Jesu fodspor«. Vi skal 
bl.a. høre om, hvordan disciplen Peter 
fulgte Jesus, og hvordan vi i dag kan gå 
i Jesu fodspor og være med til at sætte 
fodspor for andre. Derudover byder da-
gene på fælles aktiviteter og forhåbent-
lig masser af afslapning og hygge. 

I Lysningen er der fredag og lørdag ef-
termiddag mulighed for at nyde sin med-
brage kaffe og kage i godt selskab med 
andre fra pladsen. I det store telt kan der 
købes bøger, cd’er m.m. efter møderne.

*  Børn (til og med 3. klasse): Det store telt. 
 Juniorer (4.-6. klasse) og Teen (7. klasse+): Teltet på lavlandet.
 Bedsteforældre: I Lysningen bag cafeteriet.
 Tilmelding til møderne er ikke nødvendig.
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