
Fællesspisning. Vores store grill er tændt hver 
dag fra kl. 17:00. Pak en madkurv, grill og spis i 
haven.   
Nogle dage er der også planlagt fællesspisninger,    
Hvis du er besøgende, kan du bestille senest da-
gen før kl 17:00 ved at sende en SMS til lejrche-
fen på: 2344 1373 eller mail til :  
palle.k@indremission.dk.  
 
Mandag d. 8.7. Bethesda-ribbenstegs-sandwich. 
(25,- pr. stk.):  

 
Onsdag d. 10.7. Pizza.  (65,- pr. stk.) 

Torsdag  
4. juli 

 Lørdag 
6. juli 

 Søndag 
7. juli 

 Mandag 
8. juli 

 Tirsdag 
9. juli 

 Onsdag 
10. juli 

 Torsdag 
11. juli 

 Fredag 
12. juli 

 Lørdag 
13. juli 

  Bibeltime 10:00    BIBELTIME 10:00          

  Jesper Oehlenschläger. Ån-

dens frugter: Gal. 5, 22-26 

 10.30 gudstjeneste 10:30 i 
lokale kirker. 

 Generalsekretær Arne Peder-
sen, Israelsmissionen. Apost-
lenes Gerninger. 

 Arne Pedersen, Israelsmissio-
nen. Apostlenes Gerninger. 

 Arne Pedersen, Israelsmissio-
nen. Apostlenes Gerninger. 

 Bodil og Peter Lanting, Vo-
jens. Ind i Bibelen. 

 Ind i Bibelen. Bodil og Peter 
Lanting,. Ind i Bibelen. 

 Bodil og Peter Lanting. Ind i 
Bibelen. 

Pladsen åbner torsdag d. 4. 
juli 

kl. 15:00 

 14:30 Seniorsamling .Kaffe, 
derefter: ”Vi synger Lina san-
dell ” Per Nedergaard Han-
sen, Nykøbing F. 

16:00 Seminar  med Jesper 
Oehelenschläger: ”Alle unge 
vil gerne lykkes”. 

 14:00 Familiemøde med 
Morten Nørgaard. Derefter 
indsamlingssjov til DFS i ha-
ven 

   14:00 Vær med til at benytte 
vores bede– og stillerum i 
klitterne. 

       14:00 Kort afslutning. Med-
bring selv kaffekurv. 

Fredag  
5. juli 

   17:00 Fælles grill   Mulighed for fællesspisning. 
Bethesda skinke-sandwich. 

   Mulighed for fællesspisning: 
Pizza. 

   17:00 Fælles grill   

BEDEMØDE    alle dage kl.  19:00   

AFTENMØDE  alle  dage kl. 19:30   

Forstander på NE 

Jesper Oehlenschläger. 

  Kirkemusiker og forkynder, 

Per Nedergaard Hansen, Ny-

købing F. 

(Arr. for børn under talen) 

 Generalsekretær Arne Peder-

sen, Israelsmissionen. 

 Sognepræst Flemming Mose 

Lauridsen, Knudsker. 

 Sognepræst Flemming Mose 

Lauridsen, Knudsker. 

  Musikkonsulent Filip Skjer-

ning, Måløv.  

(Arr. For børn under talen) 

 Anderledes mødeaften. Efter 

lovsang og børnenes 10 min.  

Kan du vælge mellem: 

”Lovsang i livet”  Eller: ”Gud 

taler alle sprog”. 

 Missionær Palle Kure, Aakir-
keby. 

 

  

 

KAFFEPAUSE                 

EFTERMØDE   
Café og hygge i stuerne.  Sang– og vidnemøde. Mulig-

hed for forbøn. 
 Café og hygge i stuerne.  Eftermøde med stilhed.  Lovsang.  Café og hygge i stuerne.    Sang– og vidnemøde. Mulig-

hed for forbøn. 
  

                

                 

Ind i Bibelen hver formiddag kl. 10:00 
Børn i Børneteltet (3 år—3. klasse) 
Juniorer i juniorlokalet ( 4.-6. klasse) 
Teenagere i Teenteltet (7. klasse—18 år) 
Voksne: I mødesalen. Efter undervisning kaffe og 
samtale i haven. 

 
Eftermiddagsaktiviteter: 
Der arrangeres aktiviteter for forskellige alders-
grupper.  Fodbold, volley, leg, kaffeborde. Vi giver 
også plads til jeres idéer. Der planlægges og gen-
nemføres i forhold til vejret. Se opslag på infor-
mationsvæggen.  

Bedemøde. Hver aften kl. 19.00 i dagligstuen. 
 

Aftemøde. Begynder kl. 19.30 i salen. Hver aften 
med børnenes 10 minutter, lovsang og forkyndel-
se. Det suppleres med forskellige eftermøder og 
arrangementer.  
Der serveres kaffe/te og kage. Gæsterne på afte-
nen betaler kr. 15,-  for dem der bor på bibelcam-
ping, er det inkluderet i betalingen for opholdet. 
 

Hygge. Efter arrangementer er der hygge, spil mm. 
i dagligstuerne. Nogle aftner med indslag og mulig-
hed for at træde op 
 

TeenSommerCamp 
Vores teen-lejr. Tag teltet på nakken og kom til 
nogle fede dage med venner, aktiviteter og Jesus 
i cnetrum. Mandag d. 8. juli  kl. 15:00—fredag d. 
12. juli kl. 15:00. Pris: Kr. 500,- (eller 125,- pr. 
døgn) som dækker mad, deltagelse og aktivite-
ter. 
Tilmelding på hjemmesiden:  
 
https://teenlejr.wordpress.com/bethesda-
bornholm/ 
 

På gensyn i 

2020: 

3. - 11. juli  

Fællesspisning. Vores store grill er tændt hver 
dag fra kl. 17:00. Pak en madkurv, grill og spis i 
haven.   
Nogle dage er der også planlagt fællesspisninger,    
Hvis du er besøgende, kan du bestille senest da-
gen før kl 17:00 ved at sende en SMS til lejrchefen 
på: 2344 1373 eller mail til :  
palle.k@indremission.dk.  
 
Mandag d. 8.7. Bethesda-skinke-sandwich. (25,- 
pr. stk.):  
 
Onsdag d. 10.7. Pizza.  (65,- pr. stk.) 


