
17:15  Grillen er klar.  
 Mulighed for at deltage i fællespis
 ning: Pizza. Tilmelding; Se på bagsid-
 en. 
 
19:00  Afslutningsaften  med forkyndelse 
 og Lovsang 
 med band. 
   
 Kaffe, te, kage 
   
21:00  Koncert  
 med Jonas  
 Petersen. 

Program for Bibelcamping  

16:00  Familiemøde. Med Kai Lund, Herlev 
17:15  Grillen er klar. 
19:00  Lovsang med band i salen.  
19:00  Møde: Margrethe Winther Nielsen.  
 Frivillig i  det kirkelige arbejde.  
20:00  Vidnemøde med SOS.   
20:00  Møde: At læse i GT. Nicolai Winther-
 Nielsen. 
21:00  Kaffe, te og hygge inde og ude. 

17:15  Grillen er klar. 
19:00  Bedemøde i stuen. 
19:30  Mødeaften med forkyndelse og lov-
 sang. Forstander Morten Bech, NE. 
21:00  Kaffe, te og hygge.  
21:30: Stille-andagt i salen. 

16:00  Hans Ole Bækgaard. ”Hvad er de store 
 aktuelle kirkelige udfordringer i Dan
 mark – og hvordan præger det IMs 
 arbejde?”  
 
17:15  Grillen er klar. 
19:00  Koncert med 
 Gospel Kids. 
              
 Kaffe, te ,  
 hygge  inde og ude.  Andagt i haven.  

17:15  Grillen er klar.  
 Mulighed for at deltage i fællesspis
 ning: Sandwich. Tilmelding se på bag-
 siden. 
19:00  Bedemøde i stuen. 
19:30  Mødeaften med Hans Ole Bækgaard. 
 Kaffe, te inde og ude.  
21:00  Lovsansarrangement  med band. 

14:30  Seniorsamling. Kaffe i spisestuen  og 
 møde i salen m.  Jørgen Bloch.  
 
16:30  SOS fællessang i salen. 
 
17:15  Grillen er klar. 
19:00  Sang– og vidnemøde.   
19:00  Møde med samtale. Jørgen Bloch.  
 
20:00  Lovsang med band i salen.  
20:00 Møde med samtale. Jørgen Bloch  
  
21:00  Kaffe, te, vafler og hygge inde og 
 ude. Andagt i haven. 

17:15  Grillen er klar. 
19:00 Bedemøde i stuen. 
19:30  Mødeaften med forkyndelse  ved   
 Palle Kure.  Lovsang med band. 
 
21:00  Kaffe, te hygge inde og ude. 
             
 Break-træf for juniorer og teenagere. 
 (DFS og IMU) 

Bibelcamping på Bornholm 

8. - 15. juli 2022 
 

Indre Mission, Indre Missions Unge og  

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på Bornholm. 

Godt at vide.   

Du kan bo i dit telt, eller campingvogn på 
ungdoms-, familie- eller skovcamping. Du kan 
også leje et værelse.   

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 ,  campingkøkken , 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.  

Leje af sengelinned er en mulighed. 

Ind i Bibelen  kl. 10:00 

Børn i Børneteltet (3 år—3. klasse) 

Juniorer i dagligstuen ( 4.-6. klasse) 

Teenagere i Teenteltet (7. klasse—18 år) 

Voksne: I mødesalen. Efter undervisning kaffe 
og samtale i haven. 

Ferie og fællesskab med indhold. 

Vi glæder os til fællesskab om bibelens budskab. Bibel-

camping på Bornholm er ferie med solidt indhold og 

gode oplevelser for børn, unge og voksne. 

Vores camping er et overskueligt fællesskab, med mu-

lighed for at lære nye mennesker at kende. Vi ligger lige 

ned til vandet. Toilet– og badeforhold findes i lejrbyg-

ningen. Der er campingkøkken , med opvaskemulighed, 

komfur, køl og frys. Mulighed for tøjvask. Grillen er 

tændt  hver aften.  

Reservation af plads og værelser samt  yderligere infor-

mation hos vores lejrleder: 

Palle Kure. Tlf.: +45 2344 1373 

Mail: palle.k@indremission.dk  

Mere information:  http://bornholmim.dk    

http://www.facebook.com/IndremissionBornholm 

Måltider 

Vores store grill er tændt hver dag 

fra kl. 17:00. Pak en madkurv, grill 

og spis i haven eller i stuerne.   

Nogle dage er der også planlagt 

fællesspisninger,    Hvis du er besø-

gende, kan du bestille senest dagen 

før kl 17:00 ved at sende en SMS til 

lejrchefen på: 2344 1373  

 

Fredag d. 8.7. Gryderet. (25,- )

Tirsdag d. 12.7.  Bethesda-

sandwich.  

Fredag d.  15.7.  Pizza.  

Bibelcamping på Bethesda 

Bethesdavej 7 

Snogebæk, 

3730 Nexø 

Torsdag d. 7.7. 

Fredag d. 8.7. 

Pladsen åbner for placering af campingvogne 
mm. fra 12:00. 

18:00 Fællesspisning i stuerne. (Tilmelding) 
19:00 Bedemøde. 
19:30 Mødeaften med forkyndelse og lov-    
            sang. Sognepræst Elon Lauterlein. 
21:00 Kaffe, te og hygge inde og ude. 

10:00 Bibeltimer.  
Voksne i salen:  Nicolai Winther-Nielsen.  
Salmerne—bønner om Guds ledelse. 
 
Teen i teenteltet.  
Junior: i dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 

Mandag d. 11.7. 

Lørdag d. 9.7. 

Søndag d. 10.7. 

10:30 Gudstjeneste i de lokale kirker.  
 
 
14:00 Eftermiddag på stranden. Sand-
slotte. Stand up-padle. Oppustelig fod-
boldbane mm.   
 

10:00 Bibeltimer. 
Voksne: Hans Ole Bækgaard. At leve i troen 
på Gud Fader. 
 
Teen i teenteltet.  
Junior: Dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 
10:00 – 20:00 Gospel Kids øvedag med kon-
cert. (For 1.—7. klasse). 
Se særligt program med tilmelding. (DFS) 

Tirsdag d. 12.7. 

10:00 Bibeltimer. 
Voksne: Hans Ole Bækgaard. At leve i tro-
en på Jesus Kristus. 
 
Teen i teenteltet.  
Junior: Dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 

10:00 Bibeltimer. 
Voksne: Hans Ole Bækgaard. At leve i troen 
på Helligånden. 
 
Teen i teenteltet.  
Junior: Dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 

Onsdag d. 13.7. 

Fredag d. 15.7. 

Torsdag d. 14.7. 

10:00 Bibeltimer. 
Voksne: Jens Bruun Kofoed. Menneskeli-
vet som gave og opgave (1 Mos 1-2)  
 
Teen i teenteltet.  
Junior: Dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 

10:00 Bibeltimer. 
Voksne i salen: Jens Bruun Kofoed. Menne-
sker i Guds billede (1 Mos 1, 26-28)  
 
Teen i teenteltet.  
Junior: Dagligstuen.  
Børn: i børneteltet. 

Lørdag d. 16.7. 

Oprydning og rengøring. Fra kl. 9:00 kan du 
få en opgave hos lejrchefen. Du melder dig, 
når du er klar. 


