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Med Gud for øje 
Når vi skal finde vej, så kan vi tale om, at vi skal holde kortet eller den kendte vej 
for øje. Vi ved, at det fører til vores mål. Eller når vi på en stor bakketop ser målet 
i det fjerne, så rettes vores blik, længsel og tanker til målet. 

Sådan	må	vi	holde	os	Gud	for	øje	på	vores	livsvandring.	Måske	finder	vi	vandrin-
gen	lang,	så	er	det	godt	at	vide,	at	Gud	har	os	for	øje	med	al	nåde	og	hans	hjælp.	
Opgiver vi og retter vores livsvej i anden retning, så mister vi også målet. 

Vi	må	dagligt	leve	med	Gud	for	øje,	så	vi	når	evighedens	mål	hjemme	hos	ham.	Vi	
ønsker at fællesskabet ved Seniorcampingen må være præget af den glæde, det 
er	at	leve	med	Gud	for	øje.	Kom	og	vær	med!	

Alle er velkomne både til at campere og deltage i møderne og fællesskabet. Man 
er også velkommen til de 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 
dagene	med	et	ophold,	både	 før	og	efter	Seniorcampingen.	Pladsbestilling	ud-
over Seniorcampingen kan ske til: Hans Tølbøl tlf. 2345 6126.

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

Møderne finder sted i Haderup Kirkehus, som er en del af Jens Jensens Anlæg.

Til møderne benyttes sangbogen »Sange og salmer«. Tak til alle, som medbringer 
deres	egen	sangbog!	Bøger,	cd’er	samt	kaffe	kan	købes	ved	møderne.	

Der er fælles kaffebord på pladsen kl. 14.15, hvor man selv medbringer kaffe, 
brød, stol og bord. 

Søndag eftermiddag er der dækket kaffebord á 20 kr. 

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



Lørdag d. 24. juni: 
14.00  Velkomst og bedemøde   
  v/ missionær Finn Najbjerg,  
  Vinderslev. 
  Derefter bibeltime v/ pens.   
  missionær Svend Taulborg,  
  Struer. Emne: »Jakobs bøn«  
  1 Mos 32,10.
19.30  Sang og vidnemøde   
  v/ Skive-koret.

Søndag d. 25. juni: 
  Gudstjeneste i egnens kirker. 
15.00  Møde v/ sognepræst Jørgen  
  Løvstad, Thorning. 
  Emne: »At være menneske og  
  virke i Guds Rige«. 
19.30  Møde v/ pens. missionær   
	 	 Søren	Grysbæk,	Horsens.	

Mandag d. 26. juni: 
  9.30   Bedemøde.	
10.00  Bibeltime	v/	pens.	lærer		 	
	 	 Ida	Vestergård,	Herrup.	
  Emne: »Den usynlige Gud og  
  det umulige evangelium«.
17.00  Fællesspisning. Se nærmere  
  andet sted i programmet. 
19.30		 Møde	v/	Ida	Vestergård.	
  Emne: »At gå efter ordre«. 

Tirsdag d. 27. juni: 
  9.30			 Bedemøde.	
10.00		 Bibeltime	v/	pens.	missionær		
  Villy Sørensen, Hammel.
  Emne: »Med fokus på Jesus« 
  Luk 18,35–43.
19.30  Møde v/ Villy Sørensen. 
	 	 Sang	v/	Britta	og	Jens	Erik		 	
  Mikkelsen, Snejbjerg.

Onsdag d. 28. juni: 
  9.30			 Bedemøde.	
10.00		 Bibeltime	v/	pastor	emer.		 	
  Leif H. Mortensen, Aulum.
  Emne: »Med Gud for øje«. 
14.00  Afslutningsmøde    
  v/ Finn Najbjerg. 
  Emne: »Med målet for øje«   
  4. Mos 13.30-31. 

Mandag d. 26. kl. 17.00
Aftensmad i Kirkehuset 
Menu: Svinekam, stegt som vildt, 
hvide, brune og franske kartofler. 
Waldorfsalat	og	tyttebær.	Isvand.	
75 kr. pr. kuvert. 

Begrænset	antal:	80	pladser!	
Forhåndstilmelding nødvendig, 
efter princippet »først til mølle« til: 
Tove Lauritsen, Vinderslev 
Tlf. 8688 8445 
tovejohshoejvang@dlgtele.dk



 

Seniorcampingpladsen ligger 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	børnebørns		 	
 camping 24.-29. maj. 

•	 Pinsestævne	3.-5. juni. 

•	 Bibelcamping	19.-29. juli. 

•	 Bibelcamping	med	hjerte,	mund		 	
 og hænder 29. juli - 2. august. 

•	 Seniorcamping	2018	tænkes	afholdt   
 25. -30. juni 2018. 

Velkommen til alle arrangementerne.   
Se nærmere program! 

Pladsafgift:
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 

Transitpas / transitmærke.  35 kr. /døgn 

Ubeboet campingvogn  25 kr. /døgn  
 (under stævner 100 kr./døgn). 

Det er muligt at betale med Dankort. 

Leje af hytter: Mette	Kjær	Bjerre,	
Mobil 2530 0422   
Mail: kettemjaerbjerre@gmail.com

CAMPINGPAS	NØDVENDIGT	 
(kan købes på pladsen for 110 kr.)


