
14. - 23. 
JULI 2016

FÅREVEJLE 

BIBELCAMPING

faarevejle.bibelcamp.dk 

DET SKER
FOR SMÅ BØRN ... 0-5 ÅR
• Legestue kl. 10.00
• Legeplads med sandkasse

FOR BØRN ... 6-8 ÅR
• Børnemøde kl. 10.00 
• Aftenaktiviteter
• Gospelkids
• Hoppeborge

FOR JUNIORER … 9-12 ÅR
• Juniormøde kl. 10.00
• Aktiviteter
• Boldspil
• Hoppeborg
• Juniortræf

FOR TEENAGERE & UNGE … 13-25 ÅR - UNGCAMP
• Bibelundervisning, bøn, lovsang
• Udflugter, bål, hygge og sang
• Sofatelt med café 
• Teltplads, mad og campingafgift kun kr. 90,-/døgn.
• Se program på hjemmesiden: www.ungcamp.dk  

”SAMLINGSPUNKTET” 
er teltet på bakken. Her kan du:
• Deltage i det fælles kaffebord
• Læse dagens avis og snakke med andre
• Bede sammen med andre hver dag kl.18:45
• Benytte grillen som tændes hver dag kl.17

INFORMATION
ADRESSE
Fårevejle Bibelcamping
Adelers Allé 127, 4540 Fårevejle

KONTAKT UNDER BIBELCAMPING
Informationschef: Preben Dahl. Tlf.: 22 99 33 39 
E-mail: preben.dahl@indremission.dk 
Vedr. værelsesleje og spisebilletter kontakt 
informationschef Preben Dahl.

Campingleder: Henrik Boje Jensen. Tlf.: 40 20 82 42
E-mail: henrik.boje.jensen@indremission.dk 

CAMPINGAFGIFT
Kr. 75,- /døgn /person fra 12 år, dog min.kr. 75,- 
/døgn /stand
Familier max kr. 200,- /døgn.
Bad, el og øvrige faciliteter er incl.
Campingvogne bør benytte de blå CEE-stik.

VÆRELSER MED 2 SENGE
Værelsesleje kr. 150,- /døgn + campingafgift.
Værelse med eget bad/toilet kr. 200,- /døgn + 
campingafgift.
Max. familiepris: kr. 350,- /værelse 
med bad/toilet max. kr. 400,-
Værelser forudbestilles hos informationschef, 
Preben Dahl. Tlf.: 22 99 33 39
E-mail: preben.dahl@indremission.dk
Bestilling af værelser mulig fra den 14. marts.

UNGCAMP
Mad, teltplads og campingafgift kun kr. 90,- /døgn

SPISEBILLETTER 
Campister/gæster kan købe spisebilletter til de tre 
hovedmåltider senest dagen før.
Morgenmad kr. 20. Frokost kr. 35. Aftensmad kr. 45. 
Børn under 12 år halv pris.

ARRANGØR: Indre Mission, IMU og DFS i Region Øst.



FÅREVEJLE BIBELCAMPING er stedet 
med de gode rammer og mange muligheder ved 
Odsherreds Efterskole. 

Bibeltimer og aftenmøder afholdes i skolens hal. 
Man kan leje værelser på skolen eller campere på 
en overskuelig plads tæt ved skolens elevbygninger, 
hvor der er gode toilet- og badeforhold. Bestilling 
af værelser er mulig fra den 14. marts.
Ungcamp er et spændende tilbud til teenagere og 
unge – se mere på: www.ungcamp.dk 

Fårevejle Bibelcamping er et attraktivt tilbud for 
familier med børn.
Om formiddagen er der legestue, børnemøde, junior-
møde og bibeltime for voksne. Der er endvidere krea-
tive eftermiddage, bålhygge for børn og voksne, 
cafémøde, familieseminar. Ved aftenmøderne har 
vi et gennemgående tema: ”På vej…”. Et fokus på 
at vi er på vej i livet, og at Gud ønsker at være med 
os på den vej.

Man er velkommen på pladsen fra torsdag den 14. 
juli kl. 13.00, og grillen tændes kl. 18.00.
Om fredagen er der mulighed for at hjælpe med 
opgaver på campingpladsen og opstilling i hallen.

Vi glæder os også til at møde lokale fra Region Øst 
som deltagere til møder og bibeltimer.

VELKOMMEN 
på Fårevejle Bibelcamping 2016

DATO

Torsdag 
d. 14. juli

Fredag 
d. 15. juli

Lørdag 
d. 16. juli

Tirsdag 
d. 19. juli

Mandag 
d. 18. juli

Onsdag 
d. 20. juli

Torsdag 
d. 21. juli

Lørdag 
d. 23. juli

Fredag 
d. 22. juli

Søndag 
d. 17. juli

BIBELTIME KL. 10.00

Kl. 13.00: Pladsen åbner for campister

Opstilling på campingplads 
og i mødehal

”Et afskedsbrev fra dødsgangen - grund-
tanker i 2. Timotheusbrev”. Rektor for 
DBI, Børge Haahr Andersen, Emdrup

”Paulus i den nye pagt. 
Paulus som fortolker og forkynder”.
Sprint Aagaard Korsholm

”Paulus i den gamle pagt. 
Paulus som farisæer og forfølger. 
Omvendelsen”. Undervisningskonsulent 
Sprint Aagaard Korsholm, Børkop

”Paulus i pagt med sig selv og Gud. 
Paulus som missionær, menigheds-
planter, magtesløs og mentor”. 
Sprint Aagaard Korsholm

”Paulus møde med mennesker i 
Filippi - da evangeliet kom til Europa”. 
Generalsekretær i Israelsmissionen, 
Bodil Skjøtt, Aarhus

Kl. 9.30: Afslutningsmøde 
”Hvordan ser der ud på vejen?”. 
Missionær, Thomas Høyer, København 

Nedtagning af telte og rengøring af 
skolen + hallen

”Kristus, korset og livet”. 
Matt. 16,13-28. Regionsleder 
Kurt Kristensen, Brøndby Strand

Gudstjeneste i hallen ved 
Børge Haahr Andersen 

”På vej op til Jerusalem - fest og 
højdepunkter i kristenlivet”. Musik-
konsulent Filip Skjerning, Måløv 

”Salmen om de to veje - Salme 1”. 
Børge Haahr Andersen

Lovsangsfest ved Filip Skjerning. 
Tale ved Sprint Aagaard Korsholm. 
”Gud er værdig til at få ære og 
lov og pris”

”På vej mod målet”. 
Leder af AdamogEva.dk 
Vibeke Sode Hjorth, Børkop

Familiemøde ved fritids-
konsulent i familiearbejdet. 
Ulrik Fogh Buch, Hillerød

”På vandring med patriarker og 
profeter - bibelske spejlbilleder 
for vores liv”. Bodil Skjøtt

”På vej hjem”. 
Kurt Kristensen

”Gud i mit liv - fire fortællinger”. 
Fællesdag med Ungcamp

 AFTENMØDE KL. 19.15

Kl. 18.00: Pølser på grill

Bål for voksne

Eftermøde

Eftermøde. Seminar: 
”Når vitaminer og 
sund kost ikke er nok” 
- om at være ægtepar 
og forældre på samme 
tid - uden at forsømme 
dem begge. 
Ulrik Fogh Buch

Caféaften: ”Israel og 
Israelsmission netop 
nu”. Bodil Skjøtt

Eftermøde

Eftermøde

Eftermøde

Fælles eftermøde med 
Ungcamp

 AFTENMØDE 2. DEL

PROGRAM 2016


