
 
 
Bibelcamping:  

Med hjerte, mund og hænder 
 
 
Mørkholt Strand Camping  
den 24. - 28. juli 2023

Mød Jesus  
med alle  

sanser  
NOGET  
HELT  

SPECIELT!

For 10. gang - det skal fejres🎈



Velkommen

Vi ønsker et  
super godt fællesskab  

sammen med  
Jesus og hinanden  

- vi glæder os  
meget til at være  

sammen med  
netop dig!

...til vores bibelcamping på 
Mørkholt Strand Camping.

Vi ønsker, at mennesker med særlige behov 
kan mødes på bibelcamping. Kom gerne som 
familie eller tag pårørende/personale med.

Hver dag vil der være visuel forkyndelse/bibelfor-
tælling for alle aldre. Nogle gange med trylleri og 
andre overraskelser  
- glæd jer!

Derudover skal vi være sammen om bøn og masser af 
lovsang. Vi vil dele liv, og tænde lys. Efter morgenandagt er 
der mulighed for at være kreativ, bade,  
spille og hygge. Du kan købe bøger, CD’er og småting fra Loh-
se, og Kristelig Handicapforening vil også have en bod. 
 
NYHED: Som noget nyt vil der være Gospel Kids Special ved Linda 
Iversen. Det er for alle i alderen 4-99 år, som har lyst til at bruge hele 
kroppen, mens vi synger. Der øves i Lysningen.

NYHED:
Gospel Kids Speciel  
v/Linda K. Iversen 

Koret øver i Lysningen. 

Koret synger onsdag 
aften og slutter af 
med at medvirke 
ved afslutnings- 

mødet fredag



Det sker i 
Lysningen

kl. 19.00 Tryl og forkyndelse  
v/tryllepræsten Jørgen Johansen, 
Hejnsvig

På gensyn! 

kl. 19.00 Syng med hjerte, mund 
og hænder v/ Linda K. Iversen, 

landsleder i IM-musik, Vorgod-Barde 
+ Gospel KIds Special synger

kl. 10.15 Morgenandagt og sang. 
Workshop og frit slag på pladsen

kl. 15.00 Vi åbner Bibelen  
v/ Sprint Korsholm, undervisnings-
konsulent i IM, Børkop

kl. 19.00 Vi åbner Bibelen v/ 
multikunstner Hans Jørn Østerby og 
Jack, Gjern

kl. 15.00 Vi åbner Bibelen v/
Oddrun Aasebø Rønne, kirke- og 

kulturmedarbejder, Vejle

kl. 10.15 Morgenandagt  
og sang. Workshop og frit slag på 
pladsen

kl. 15.00 Vi åbner Bibelen  
v/ Anette Ingemansen,  

fritidsforkynder, Fredericia 

kl. 19.00 Festaften: Koncert med 
Iversen Band, Agger

kl. 10.15 Afslutningsmøde v/ 
Hanne Pedersen, Konsulent i DFS, 

Videbæk
Gospel Kids Special synger

Mandag den 24. juli

Tirsdag den 25. juli

Onsdag den 26. juli

Torsdag den 27. juli

Fredag den 28. juli

kl. 14.00 Gospel Kids Special 
øver i Lysningen

kl. 14.00 Gospel Kids Special 
øver i Lysningen

kl. 14.00 Gospel Kids Special 
øver i Lysningen

kl. 10.15 Morgenandagt  
og sang. Workshop og frit slag på 

pladsen

Der er mulighed for at  
købe kaffe og brød hver aften
→



Du kan købe hovedmåltider i cafeteriet: 
(der kan forekomme prisændringerne i forhold til måltider)

Børn til 12 år Voksne
08.30 Morgenmad:  30kr.  40kr.
12.00 Frokost: 35kr.  65kr.
17.00 Aftensmad:  45kr.  75kr.

Husk at bestille hytter og mad i god tid. Al kommunikation sker via mail 
til info@morkholt.dk, og det skal tydeligt fremgå, at det drejer sig om 
bibelcamping: Med hjerte, mund og hænder. 

Program kan ses på hjemmesiden, 
og eventuelle ændringer vil også  
fremgå på hjemmesiden:  
bibelcampingmorkholt.dk/vore-tilbud/hjerte-mund-og-haender/ 

Se flere praktiske informationer og flere tilbud 
på Mørkholt Strand Campings hjemmeside:  
www.morkholt.dk

Praktisk  
information

Hanne K. Pedersen, Tlf. 28 34 11 82 
hanne@soendagsskoler.dk

Tove Søgaard, Tlf. 30 66 40 84 
tove@k-h.dk 

Kontaktpersoner:

→

→




