gudstjenesten
Gudstjenesten søndag kl. 10.30 foregår i Det store Telt. Ved gudstjenesten
medvirker sognepræsterne Steen Søvndal, Grindsted og Gert Nicolajsen,
Vorgod. Der er altergang.

Bibelcamping for alle 2022

Samtale og forbøn
Vi ønsker at være der for dig. Har du brug for én, som vil lytte til dig eller
bede for dig, kan du sende en SMS for at aftale en tid.
Margrethe Schmidt Jensen (2125 7040). Frank Fyhn (6128 8284).
Brian Madsen (4141 4945). Du kan trygt dele, hvad du har på hjertet.
Hvad der bliver delt ved disse samtaler, er underlagt tavshedspligten.
Ved lovsangsfesten og enkelte andre møder vil der ligeledes være
mulighed for at få en samtale og forbøn.

aftensang

Tema: Ind i lyset
Velkommen til en fantastisk uge med fællesskab på tværs af generationer og
livssituation. Ugen er for alle. Her mødes børnefamilier, unge, modne, ægtepar,
singler og bedsteforældre. Ferie med fællesskab, indhold og fantastiske
rammer på Mørkholt Strand Camping.

Ind i er årets tema, som især udfoldes i programmet for de voksne. får
mørket til at forsvinde. er forudsætningen for liv. Gud er verdens .
Vi har brug for hans . Gud ønsker at for dig, midt i det liv, der er dit.
Samtidigt kaster Guds nyt håb og liv ind over både død og grav.

Vælg mellem de forskellige programpunkter. Der skulle gerne være noget for

Aftensang er en liturgisk andagt hver aften kl. 23.00. Andagten indeholder
bøn, sang og skriftlæsning. Holdes på stranden.

alle og til alle. Vi håber og beder om, at programpunkterne må giver dig noget
rigtigt godt.

Tak til alle jer frivillige, som ulønnet giver noget af jeres ferie til glæde for

Økonomi – indsamlings banko

andre. Tusind tak.

Der er mange udgifter til så mange aktiviteter. Bl.a. til teltene og
dækning af kørselsudgifter til de medvirkende.
Budgettet er i år på kr. 120.000,00. Støt med en gave.
Kvittering fås ved bogbordet. På forhånd tak.

Hjertelig velkommen

Tirsdag kl. 14.00 er der INDSAMLINGSBANKO
i Det store Telt. Vi har modtaget gevinster for
over kr. 30.000,00. Så kom og spil med.
Se opslag mht. køb af plader.

Oversigt over teltene

Ugeleder Frank Fyhn
Emil Schousboe

Brian Madsen
Bjarne Gamborg

MTC - Trekanten

BANKO
Lysningen

Juniorteltet

Det store telt tages ned
Fredag kl. 15.30 skal vi have pakket Det store Telt ned. Giv en hjælpende
hånd. På forhånd tak.

plads 42
plads 154

Det store telt

plads 44 hytte 33
plads 41

Børn
Der er børnemøder mandag til fredag kl. 10.00-11.00 i Det store Telt.
Igen i år bliver det til et glædeligt gensyn med de kendte figurer Mercy
Man og Grace Girl. Der vil være dukketeater, sang, bibelfortælling og
kreative opgaver.
Målgruppen er 3-8 år.
Målgruppen er

Juniorer
Der er juniorbibeltime mandag til fredag kl. 10.00-11.00 i Juniorteltet.
Ole Friis holder bibeltimen mandag og Sprint har resten af ugen.
Rebecca og Benjamin Søvndal vil være med til alle programpunkterne, så
der bliver også noget nogle eftermiddage og aftner. Se programmet.
Det har været svært at finde ledere nok til juniorerne i år, så derfor er vi
afhængige af hjælp fra nogle forældre, hvis alle programpunkter skal
kunne blive gennemført.
Målgruppen er 9-14 år.

Teenagere
Mørkholt Teen Camp eller MTC er en bibelcamping for teenagerne og
holder til på Trekanten på Fjordcamping.
Læs mere:
mtc.imu.dk
facebook.com/mtcimu/

Familieaften
Familieaftenen søndag aften er for hele familien og foregår i Det store Telt.
Frederik Meyer Olesen, som er konsulent i DFS, medvirker.

Bibeltimer voksne
Bibeltimerne foregår i Lysningen.
Mandag og tirsdag ved Jakob Rahbek, som er præst i Agerskov
Valgmenighed og prædikant i Luthersk Mission.
Onsdag og torsdag ved Thomas Nedergaard, som er sognepræst ved Skt.
Michaelis Kirke i Fredericia.
Fredag ved fritidsforkynder Jørgen Hedager, Børkop.
Bibelundervisningen torsdag kl. 19.00 er ligeledes ved Jørgen Hedager.

Kreativ bibelworkshop
De kreative bibelworkshops foregår i Lysningen i forlængelse af
bibeltimerne. Her er der mulighed for at tilegne sig Guds Ord på en kreativ
måde. De ledes af Inger Randrup, Fredericia.
af forkynder Brian Madsen i naturskønne omgivelser. Man kan deltage
enkelte gange eller hver formiddag. Tirsdag aften er der en lidt længere
vandring. Vi mødes ved grill ved Caféen.

Bibelvandringerne

Bibelvandringerne ledes af forkynder Brian Madsen i naturskønne
omgivelser. Man kan deltage enkelte gange eller hver formiddag. Tirsdag
aften er der en lidt længere vandring. Vi mødes ved grill ved Caféen.

Caféaftner
Caféaftnerne foregår i Lysningen. Flere af aftnerne ledes af campisterne og
programmet byder bl.a. på sang, vidnesbyrd og forkyndelse.
Tag gerne kaffen med og tag del i den hyggelige atmosfære.

Musik, sang og refleksion

lovsangsaften

Søndag aften får vi besøg af Jørgen Møller, Galten, som medlem af Indre
Missions Hovedbestyrelse. Programmet byder på sang, musik og
tankevækkende refleksioner. Arrangementet foregår i Det store Telt.

Lovsangsaftenen ledes af Randi Larsen og foregår i Det store Telt.
Vi skal synge meget sammen, men der bliver også god tid til at dele tro og
liv med hinanden og modtage forbøn.

