Priser:
Camping:
Børn under 14 år:
Unge 14-17 år:
Voksne 18+:
Priserne er incl. el og bad

kr. 50/dag
kr. 70/dag
kr. 150/dag

Centret:
Værelse excl. kost
0-3 år:
Børn 4-14 år:
Unge/voksne:
Enkeltværelse:
- sengelinned medbringes
Værelse incl. kost

Gra s
kr. 100/dag
kr. 250/dag
kr. 300/dag

Velkommen l bibelcamping i
Sønderjylland
Sundeved Bibelcamping er en lille bibelcamping,
hvor nærvær og fællesskab vægtes højt. Sundeved Centrets faciliteter giver unik mulighed for at
være med uden at kravle i telt eller campingvogn, og det lukkede område omkring campingpladsen gør det trygt for forældre og bedsteforældre at slippe børnene fri.
Sundeved Bibelcamping er for alle aldre med akviteter for børn, juniorer, teenagere og unge,
voksne og seniorer.

Tour de

Sundeved
Bibelcamping

Vi glæder os l at se dig!

+kr. 200/dag

Mad på centret:
Alle kan spise med på centret ved bes lling
inden kl. 12.00 dagen før
Morgenmad:
kr. 40
Frokost:
kr. 80
A ensmad:
kr. 80

Tilmelding og informa on
Bes lling af værelser og campingplads og evt. kost
åbner lørdag d. 30. april kl. 12.00-17.00 ved henvendelse l lejrchef:

Kirsten Taulborg Hansen
Mail: kirstentaulborg@gmail.com
Tlf.: 30 66 50 63

Søg mere info på sundeved-bc.dk
eller www.facebook.com/SundevedBC

Sundeved Centeret, Stenderup Kirkebakke 4,
Nybøl, 6400 Sønderborg

2.-8. juli
2022

Tema: Håb og tro

Program:

Familiee ermiddag

Lørdag d. 2. juli

Onsdag d. 6. juli

Kl. 10.00: Campingpladsen åbner
Kl. 19.30: A enmøde ved Robert
Strandgaard Andersen, Hjordkær
Lovsangs- og vidnea en

Kl. 10.00: Bibel me ved Kurt Hjemdal
Kl. 14.00: Familiee ermiddag ved
Randi Taulborg, Aulum
Kl. 17.30: Fællesspisning
Kl. 19.30: A enmøde ved Randi
Taulborg,

Søndag d 3. juli
Kl. 13.00: Gudstjeneste ved Kurt Hjemdal,
Norge
Om e ermiddagen er der mulighed for
at opleve en folkefest, når 3. etape af
Tour de France afslu es i Sønderborg
Kl. 19.30: A enmøde ved Kurt Hjemdal

Mandag d. 4. juli
Kl. 10.00: Bibel me ved Kurt Hjemdal
Kl. 19.30: A enmøde ved Kurt
Hjemdal
eller pilgrimsvandring ved Elisabeth Holm Juhl, Sønderborg

Tirsdag d. 5. juli
Kl. 10.00: Bibel me ved Kurt
Hjemdal
Kl. 19.30: A enmøde ved Kurt Hjemdal

Onsdag er en e ermiddag for hele familien.
Du er inviteret med l leg og festlighederne fra
kl. 14.00 og fællesspisning kl. 17.30.

Torsdag d. 7. juli
Kl. 10.00: Bibel me ved Holger
Haldrup, Kolding
Kl. 19.30: Lovsangs- og vidnea en
ved Marie Svendsen og Co
Andagt ved Holger Haldrup

Opslagstavlen
Husk at hold dig opdateret om, hvad der
sker på pladsen. Der vil hver dag komme et
nyt program op.

Fredag d. 8. juli

Børn og juniorer

Kl. 10.00: Bibel me ved Holger Haldrup
Kl. 14.00: Afslutningsmøde, ved Kirsten
Taulborg Hansen, Hjordkær

Med hoppeborg og Evigglads mange
ak vitetsmuligheder er der masser af sjov
for børn og juniorer. Om formiddagen er der
samlinger for henholdsvis børn og juniorer,
ligesom der i løbet af ugen er juniortræf.
Mandag kl. 14 er der fodbold og

pandekager for alle

Onsdag formiddag er en krea-formiddag

Ung Camp
Teenagere og unge har deres helt eget
område på pladsen, hvor de kan boltre sig.
De unge har et godt og tæt fællesskab l bibel mer og når det skal være sjovt og hyggeligt.

