
BETSHESDA 
Bethesdavej7 
SNOGEBÆK 
3730 NEXØ 

Fællesskab med indhold. 
Bibelcamping på Bornholm er ferie med solidt 
indhold og gode oplevelser for børn, unge og 
voksne. Vi lægger vægt på, at der skal være en 
god sund og målrettet forkyndelse, som både 
kalder til omvendelse og tro, og som fører til 
glæde og frimodighed i kristenlivet. Vi ønsker at 
skabe gode rammer for lovsang, så vi ærer og 
ophøjer den treenige Gud. 
 
Bibelcamping er et feriested, hvor der er mulig-
hed for at slappe af. Et fristed hvor du kan hyg-
ge dig med og pleje fællesskabet med vennerne. 
Der er også god mulighed for at lære nye men-
nesker at kende, fordi vores camping er over-
skuelig og har gode traditioner for et godt fæl-
lesskab. 
 
Bibelcampingen ligger i klitterne midt på en af 
Danmarks skønneste strande. Sandet er så fint, 
at det kan bruges i et timeglas. På Bornholm fin-
des noget af Danmarks mest unikke natur og 
historie. 
 
På pladsen er der legeplads til børnene. Toilet- 
og badeforhold findes i lejrbygningen Bethesda, 
hvor mødesalen, haven, skovcamping og daglig-
stuerne også er rammen om vores aktiviteter. 
Hver aften er der tændt op i grillen, så du kan 
lave din aftensmad der, og komfurer, køleskabe 
og frysere er til rådighed i campingkøkkenet. 
 
I Snogebæk er der en fin Dagli’ Brugsen. (2 km. 
Væk) På pladsen er der is-, slik-, og bogsalg. 

 
På udvalgets vegne Palle Kure 

Godt at vide 
Du kan bo i medbragt telt, campingvogn eller på le-
jet værelse. 
 
Pladsen åbner Torsdag d. 6. juli kl. 15:00. 
Pris pr. døgn for børn under 13 år: Gratis 
Pris pr. døgn for 13 - 18 årige: 30 kr. 
Pris pr. døgn for voksne: 50 kr. pr. person. 
Max. pris pr. døgn 150 kr. pr. stand ved samlet afreg-
ning. Tilslutning af strøm: 10 kr. pr. stand pr. døgn. 
 

Campingkøkken til fri afbenyttelse. 
Grill vil være tændt hver dag fra ca. kl. 17:00. 
 
Værelse med 4 køjer kan lejes for 175 kr. pr. døgn og 
én enkelt køje for 60 kr. pr. døgn. Ved leje af enkelt 
køje må du forvente at bo sammen med andre. 
Du skal selv medbringe service, gryder m.m. 
Mulighed for at leje sengelinned så længe lager ha-
ves. 
Pris 50 kr. pr. sæt samt dyne + pude pris 50 kr. pr. 
sæt. 
Prisen gælder hele lejeperioden. 
 
Reservationer og yderligere information: 
Palle Kure. 
Tlf.: 23 44 13 73 
Mail: palle.kure@indremission.dk  
http://bornholmim.dk 
http://www.facebook.com/IndremissionBornholm 
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