
 

Bibelcamping på  
Bethesda 
 
Bethesdavej 7 
Snogebæk, 
3730 Nexø 

Godt at vide.   
 
Du kan bo i dit telt, eller campingvogn på ungdoms-
plads, familieplads eller skovcamping. Det er også 
muligt at leje et værelse. Pladsen åbner torsdag d. 4. 
juli kl. 15:00.  
Pris for at deltage er inklusive: Kode til Wi-fi, kaffe/
te/saft og kage ved aftenmøderne,  tilslutning til 
strøm, fælles grill tændt hver dag fra 17:00,  camping-
køkken , bad og toilet  til fri benyttelse.  (Du skal selv 
medbringe service, gryder mm.) 
 
Pris pr. døgn for voksne: Kr. 75,-  
Pris  pr. døgn for 13—18 årige: Kr. 50,- .  
Børn under 13 år: Deltager gratis. 
Maks. Pris pr. døgn for en enhed er. Kr. 200,- 
Et værelse med 4 køjer kan lejes for kr. 200,- pr. døgn. 
En enkelt køje for kr. 75,- pr. døgn. Ved leje af enkelt 
køje, må du forvente at bo sammen med andre. 
 
Der er mulighed for at leje sengelinned, så længe la-
ger have, for: Kr. 50,- pr. sæt. Dyne og pude for: Kr. 
50,- pr. sæt. Prisen gælder for hele perioden.  

Fællesskab med indhold. 
 
Vi glæder os til fællesskab om bibelens budskab. 
Bibelcamping på Bornholm er ferie med solidt ind-
hold og gode oplevelser for børn, unge og voksne. 
Vores camping er et overskueligt fællesskab, med 
god mulighed for at lære nye mennesker at kende. 
Vores bibelcamping ligger midt på en af Danmarks 
skønneste strande. Toilet– og badeforhold findes i 
lejrbygningen. Der er campingkøkken , med opva-
skemulighed, komfur, køl og frys. Mulighed for tøj-
vask. Grillen er tændt  hver aften. Der er aftenhyg-
ge i dagligstuerne. 
 
Reservation af plads og værelser og yderligere in-
formation hos vores lejrleder: 
Palle Kure. 
Tlf.: +45 2344 1373 
Mail: palle.kure@indremission.dk  
 
Mere information:  
http://bornholmim.dk    
http://www.facebook.com/IndremissionBornholm 
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