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Tema

2020
Haderup
Bibelcamping

OPMUNTRING

TIL LIVET

MØDEPROGRAM
Fredag 24. juli
19.15 Kort velkomstmøde. Vi synger Stuart Townend-sange
sammen med Tina og Lene. Andagt og informationer.
Lørdag 25. juli
10.00 Bibeltime ved missioær Heri Elttør, Aulum.
15.00 Familiehygge på pladsen.
19.15 Aftenmøde ved lejrchef Jens Kr. Lynderup, Videbæk.
Hvad har du på hjerte? Åben i cafeen.
Søndag 26. juli
10.00 Gudstjenester i kirker på egnen.
19.15 Aftenmøde ved Simon Nielsen – efterfulgt af minikoncert.
Mandag 27. juli
10.00 Bibeltime ved generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia.
Tema: »Ordet er indblæst til opmuntring« (2. Tim. 3,16).
14.30 Fælles eftermiddagskaffe. »IM nu og fremover«
– samt »Jens i den varme stol«.
19.15 Aftenmøde ved Jens Medom Madsen. Sang ved Tina Lynderup og
Lene Jensen, Videbæk. Børne- og juniorhygge under talen.
Tirsdag 28. juli
10.00 Bibeltime ved Bjarne Christensen, Ringkøbing.
Tema: »Glæden over Guds nåde« (Matt. 5.17).
14.30 Fælles fodboldkamp på ungdomspladsen.
19.15 Aftenmøde ved Bjarne Christensen, Ringkøbing.
Børne- og juniorhygge under talen. Åben i caféen.
Onsdag 29. juli
10.00 Bibeltime ved valgmenighedspræst Jon Poulsen, Ølgod.
Tema: »Kristus – død og opstandelse« (1. Kor 15,1-11).
19.15 Aftenmøde ved Jon Poulsen, Ølgod. Tema: »Den kristne – død og
opstandelse« (Rom 6,1-7). Sang ved Lene Jensen og Hans Tølbøl.
Torsdag 30. juli
10.00 Bibeltime ved Kurt Nielsen, Holstebro:
Tema: »Mødet med Jesus – vejen til et nyt liv« (Apg. 9,1-19).
19.15 Aftenmøde Kurt Nielsen, Holstebro: Tema: »Når ordet skaber
nybrud« (Apg. 17,22-34). Sang ved Thomas Larsen m.fl.
Åben i cafeen.

Generelle informationer
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Bibeltimer og møder foregår i
kirkehuset, hvor der er begrænset
antal pladser. Derfor er det kun dem,
der bor på pladsen, der har mulighed for at deltage. Møderne
streames via YouTube og Facebook. Se på haderupcamping.dk
Møderne bliver kortere end sædvanligt. Vi vil synge sammen.

For børn og juniorer
Der er møder for børn og juniorer om formiddagene i uge 31.
Det foregår i telt for børn på pladsen og for juniorer oppe i skoven.
Hver aften i uge 31 er der juniorhygge efter mødet.

Vil du bo på pladsen
Det er muligt at booke plads til sin campingvogn eller telt via:
haderup.bc@gmail.com

Sikkerhed
Vi vil løbende informere om sikkerhed og forholdsregler jf. Coronasituationen. Vi passer på hinanden og holder afstand og god
hygiejne. Der er sat skilte op på pladsen. Følg anvisningerne.

Menneske til menneske
Som mennesker har vi brug for at blive set
og lyttet til. Kig dit medmenneske i øjnene –
brug tid på at tale sammen og vis
hinanden opmærksomhed.
Lad os i fællesskab skabe en god fælles
camping med fokus på tid og nærvær.
Bed for forkynderne, for fællesskabet
og alle der kommer på pladsen.

Jens Jensensvej 2, Haderup
www.haderupcamping.dk

