»Mød Jesus
med alle sanser«
Bibelcamping med hjerte, mund
og hænder på Mørkholt
Strand Camping
24. - 29. juli 2021

Noget
helt
specielt

VELKOMMEN
til vores bibelcamping på Mørkholt Strand Camping.
Vi ønsker at mennesker med særlige behov, kan mødes på bibelcamping.
Kom som familie eller tag pårørende/personale med.
Der vil være mulighed for forældercafé et par gange fra ca. 21.00.
Der vil være visuel forkyndelse/bibelfortælling for alle aldre.
Nogle gange med trylleri og andre overraskelser. GLÆD JER!
Bøn og masser af lovsang. Vi vil dele liv, tænde lys, være kreative, bade,
spille og hygge. Om eftermiddagen vil der også være fælles kaffebord i
teltet. Der kan købes bøger, CD’er og småting.
Vi ønsker et super godt fællesskab sammen med Jesus og hinanden.
Vi glæder os MEGET til at være sammen med netop dig!

DET SKER I TELTET
Lørdag den 24. juli
kl.19.00 Tryl og forkyndelse v/ evangelist Erik John Nielsen, København.

Tirsdag den 27.
juli kl. 10.15
Workshop, spil og
hygge.

Søndag den 25. juli
kl. 10.15 Vi lader op
til gudstjenesten.

15.15 Vi åbner
bibelen v/ missionær Bent Kjær
Andersen, Kibæk.

14.00 Gudstjeneste
i teltet v/ pastor
Orla Villekjær,
Skjern.

19.00 Vi åbner
bibelen v/ konsulent i DFS Randi T.
og »kloge Åge«,
Aulum.

19.00 Vi åbner
bibelen v/ fritidsforkynder Anette
Ingemansen,
Fredericia.

Onsdag den 28.
juli kl. 10.15 Spil,
pool, minigolf, gåtur
i skoven eller til
stranden.

Mandag den 26.
juli kl. 10.15 Spil,
pool, min-golf, gåtur
i skoven eller til
stranden.
15.15 Vi åbner
bibelen v/ leder af
Sydhjørnet, Knud
Dideriksen, Vejle.
19.00 Koncert
med Iversen Band,
Agger.

15.15 Vi åbner bibelen v/ leder af
Østbækhjemmet,
Marianne Søndergård, Sdr. Felding.
19.00: Festaften v/
tryllekunstner Gitte
Jensen, Kolding.
Torsdag den 29.
juli kl. 10.15: Afslutningsmøde v/
konsulent i DFS
Hanne Pedersen,
Videbæk.
På gensyn!

INFORMATION
Praktiske informationer og flere tilbud ses på Mørkholts hjemmeside
Man kan købe hovedmåltider hos Ester som foregår i café eller mødeteltet.
		

Børn op til 12 år

Voksne

08.30

Morgenmad 		

25 kr.

35 kr.

12.00

Frokost		

25 kr.

55 kr.

17.00

Aftensmad		

35 kr.

65 kr.

Maden bestilles gerne i god tid hos Ester, ester@morkholt.dk, 25 65 68 44.
Leje af hytter: Ring eller skriv til Ester.
Programmer kan bestilles hos kontaktpersoner eller ses på hjemmesiden.
Evt. ændringer vil kunne ses på hjemmesiden.
Kontaktpersoner:
Hanne K. Pedersen · tlf. 28 34 11 82 · hanne@soendagsskoler.dk

Videbæk Bogtrykkeri · 97 17 11 22

Bent Kjær Andersen · tlf. 23 43 05 33 · bent.kjaer.andersen@indremission.dk

