
FÅREVEJLE
bibELcamping 

faarevejle.bibelcamp.dk

16. - 27. JULi 2013

inFoRmation
KontaKt under BiBelcampingen:
Informationschef: Preben Dahl, tlf. 2492 5994 
preben.dahl@indremission.dk 
Campingleder: Henrik Boje Jensen,
tlf. 3319 3805.

adresse: 
Fårevejle Bibelcamping
Adelers Allé 127, 4540 Fårevejle st.

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 Ceestik.

Værelser med 2 senge:
Værelsesleje kr. 150,-/døgn + campingafgift
Max. familiepris: kr. 350,- 

Værelser forudbestilles hos informationschef, 
missionær Preben Dahl, tlf. 4360 0262 /  
2492 5994 - preben.dahl@indremission.dk

ung camp:
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.

for Yderligere oplYsninger Kon-
taKt:
Campingleder/storbysekretær: Henrik Boje 
Jensen, Skovlunde, tlf. 3217 4345 / 3319 3805 
henrik.boje.jensen@indremission.dk

arrangør: 
indre mission på Vestsjælland
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for små Børn… 0-6 år
•	 Børnemøde	kl.	10.00.
•	 Aftenaktiviteter.
•	 Gospelkids.
•	 Hoppeborge.
•	 Legeplads	med	sandkasse	
 og gynger.

for juniorer… 9-13 år
•	 Juniormøde	kl.	10.00.
•	 Aktiviteter.
•	 Boldspil.
•	 Hoppeborg.
•	 Juniortræf.
•	 Ferie	med	andre	juniorer.

for teenager & unge… 
13-25 år - ungcamp
•	 Teen-bibeltimer.
•	 Udflugter.
•	 Slappe	af!
•	 Strandture.
•	 Bål,	hygge	og	sang.
•	 Café/lounge	fra	17	år.	
•	 Teltplads,	mad	og	campingafgift.	
 kun kr. 90,-/døgn.
•	 Se mere på www.ungcamp.dk

for alle… campister og gæster 
»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.	17.00.



Vi	satser	i	år	på	genkendelighed	og	nytænkning!
Fårevejle Bibelcamping er stedet med de gode 
rammer og mange muligheder ved Odsherreds 
efterskole. Man kan leje værelser på skolen, eller 
campere på en overskuelig plads tæt ved skolens 
elevbygninger, hvor der er gode toilet- og bade-
forhold.	 UngCamp	 er	 en	 del	 af	 Fårevejle	 Bibel-
camping, med et spændende program for teen-
agere og unge. 
Fårevejle Bibelcamping er et attraktivt tilbud for 
familier med børn.
Om formiddagen er der legestue, børnemøde, 
juniormøde,	 teenmøde/UngCamp	 og	 bibeltime	
i mødeteltet for voksne. Der er endvidere tilbud 
om kreative eftermiddage, bålhygge for børn og 
voksne, cafémøder, gudstjeneste i mødeteltet, 
m.m.
Årets program byder bl.a. på en familie temadag 
lørdag	den	20.	juli	ved	Lise	og	Frederik	Berggren	
Smidt,	 Tersløse.	 Temadagen	 har	 bl.a.	 tilbud	 om	
seminar, samt samtale og forbøn for ægtepar.
Der	er	Lovsangsfest	for	alle	mandag	den	22.	juli.	
Torsdag	den	25.	juli	lader	vi	os	inspirere	af	Messy	
Church konceptet, som også kommer til at præge 
aftenmødet; Inger Nørgaard, konsulent og sous-
chef i DFS medvirker.

Man er velkommen på pladsen fra tirsdag den 16. 
juli kl. 13.00, og grillen tændes kl. 18.00.
Om onsdagen er der mulighed for at hjælpe med 
opgaver på campingpladsen og ved mødeteltet.

Vi glæder os også til at møde lokale fra Odsher-
red og Vestsjælland, som deltagere til møder og 
bibeltimer.

Velkommen til det du kender og alt det nye på 
Fårevejle Bibelcamping 2013!

VELKommEn

pR
o

g
R

a
m

 2
0

13

Dato bibELtimE 
KL. 10.00
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tirs. 16. Kl. 13:00 Pladsen åbner 
for campister.

Kl.18:00 Pølser på grill.

ons. 17. »Fundet og frelst«. Missionær 
Hanus Poulsen, Slagelse.

Eftermøde.

tors. 18. »Kend sandheden«. 1. Tim.1.
Generalsekretær/sømands-
præst Frede Ruby Østergård, 
Hinnerup.

»Hvor der er håb, er der liv«
Frede Ruby Østergård.

Cafémøde: »Diakoni er 
ikke diakoni«. 
Frede Ruby Østergård. 

Fre. 19. »Lev sandheden« 1. Tim. 2-3.
Frede Ruby Østergård.

»Frelst til efterfølgelse»
Stud.teol. Christian Thomsen, 
Lyngby.

Eftermøde.

Lør.  20. FAMILIE -TEMADAG
»Familier på vej«.
Lise & Frederik Berggren 
Smidt, Tersløse.

»Det bibelske grundlag for 
seksualiteten«.
Sognepræst Frederik Berggren 
Smidt, Tersløse.

Eftermøde
Seminar 21.30
»Læg mig som en segl-
ring ved mit hjerte« 
- om seksualitet og 
samliv i ægteskabet
ved Lise & Frederik 
Berggren Smidt.

Søn. 21. Gudstjeneste i mødeteltet 
ved  landsdelssekretær 
Kurt Kristensen, Amager.

»Adopteret af Gud«.
Kurt Kristensen.

Fælles eftermøde/
forbøn.

man. 22. »Job og lidelsen I«.
Lektor ved DBI Carsten 
Elmelund Petersen, Hillerød

Lovsangsfest.

tirs. 23. »Job og lidelsen II«.
Carsten Elmelund Petersen.

»Salig er den, som holder ud i 
prøvelse«.
Carsten Elmelund Petersen.

ons. 24. »Jubelåret«.
Carsten Elmelund Petersen.

»Han vil tørre hver tåre af 
deres øjne«.
Carsten Elmelund Petersen.

Eftermøde. 
Bål for voksne.

tors. 25. 2. Thessalonikerbrev I.
Missionær Nicki Andersen, 
Amager.

»MESSY-CHURCH« - DAG
ved konsulent/souschef DFS, 
Inger Nørgaard, Hoptrup
»Messy-Church« aktiviteter fra 
kl. 15.

Fre. 26. 2. Thessalonikerbrev II.
Nicki Andersen.

»Forklarelsen på bjerget«.
Nicki Andersen.

Fælles eftermøde/
forbøn.

Lør. 27. Kl. 9.30 Afslutningsmøde: 
morgenkaffe, andagt ved 
ungdomskonsulent Moses 
Sloth, Allerød.
Nedtagning af mødetelte og 
rengøring af skolen.

19.15


