Informationen har telefon: 2219 0955.
Der kan reserveres pladser forud hos Inga og Jens Tandrup tlf. 2219 0955 /
2941 2219. Benyttes reservationen ikke, betales der 55 kr. pr.
plads for det første døgn, hvorefter pladsen gives fri.
Pladsen åbnes for ankomst fredag den 19. juli kl. 11.00.
Der må IKKE sættes vogn eller telt op,
før man har talt med informationen.
Flere informationer kan fås hos
lejrchef: Søren Peter Thomsen
tlf. 2097 1439
Email: spjpsm@gmail.com
Ris og ros kan også sendes til ovenstående.
Kørselsvejledning:
Kør IKKE igennem Hurup by. Fra hovedvej 11 drej ind på vej nr. 545
mod Vestervig. Kør 4 km. drej til venstre ad Ashøjgade.
Pladsen ligger i udkanten af byen på Hurup dyrskueplads,
Ashøjgade 37, 7760 Hurup Thy.
.
Priser: Børn 0 - 7 år : GRATIS. Børn 8 –14 år: 20,- pr. døgn.
Voksne over 14 år: 55,- pr. døgn inkl. el. dog mindst: 55,- pr. døgn pr. plads.
Slik- og issalg: Der vil være slik- og issalg i det store telt - åbningstider
annonceres på campingpladsen.
Grillen: Grillen er tændt og klar til fri afbenyttelse alle dage fra kl.17.00
(dog ikke onsdag)

Har du ikke mulighed for at bo
på pladsen, er du velkommen
til at komme og være med til
aktiviteter og møder.

HurupBibelcamping.dk - facebook.com/HurupBibelcamping

Velkommen til Hurup Bibelcamping 2019
Vi har en dejlig plads med gode læforhold. Der er ikke langt til Vesterhavet eller fjorden. Ca. 500 m. fra pladsen findes et topmoderne
svømmebad, der råder over både rutsjebane og børnebassin.
Der er gode toilet- og badeforhold fordelt ud over pladsen.
Aktiviteter for børn:
Der er børnemøde og juniorbibeltime om formiddagen, mens der er
bibeltime for de voksne. Der er hoppepude og legeplads på pladsen.
Ved aftenmødet er der dukketeater med forkyndelse for børnene,
samt tegninger og farver til rådighed.
Legestue (0-3 år) Børn (4-9 år) Junior (10-12 år) Teen (13 år +)
Aktiviteter for unge og teenagere:
Vi har vores helt eget telt: Café Spotlight. Når vi ikke er sammen i
det store telt, er det her det sker. I Café Spotlight er der bibeltime
hver dag kl.10.00. Der er hver dag aktiviteter kl.14.00. F.eks.:
Strandtur, volleyball, fodbold, hygge, kongespil, rundbold, flyvende tæppe, musik, spille spil, læse i Bibelen m.m. Efter møder og
eftermøder i det store telt, vil der være: Film, lovsang, natløb,
events m.m. Gå ikke glip af Café Spotlight.

Søndag den 21. juli
10.00: Krea-aktivitet
v/Randi Taulborg, Aulum.
Pilgrimsvandring
v/Henrik Dideriksen og
Søren Peter Thomsen.
14.00 Gudstjeneste
Pastor Peter Albek Noer,
Frøslev.
19.00 Aftenmøde
Pastor Jens Jensen, Norge.
Eftermøde i fortelte.

19.00 Aftenmøde
Missionær Jørgen Bloch,
Randers.
Fælles teen/voksen
Temaeftermøde
”Lev med Jesus i din
hverdag” ved missionær
Henrik Dideriksen, Skive.
.

Lørdag den 20. juli
9.30 Bedemøde i storetelt.
10.00 Bibeltime
Jørgen Bloch. Stærkere
end sygdom.
Mark.5,21-43.
10.00 Legestue, børnemøde,
junior- og teenbibeltime.
14.30 Fælles kaffebord ved
hoppeborgen.
19.00 Aftenmøde
Jørgen Bloch.
Fælles teen/voksen eftermøde i det store telt.

9.30 Bedemøde i storetelt.
10.00 Bibeltime
Jens Jensen, Norge.
Elisa og Naaman.
10.00 Legestue, børnemøde,
junior- og teenbibeltime.
14.30 Fælles kaffe i det
store telt.
15.00 Seminar: Frelst, og hvad
så? Et liv med Jesus.
Ved Jens Jensen.
19.00 Aftenmøde
Jens Jensen, Norge.
Eftermøde i det store telt.

Torsdag den 25. juli
9.30 Bedemøde i storetelt.
10.00 Bibeltime
Præst: Jesper Hornstrup,
Skive: Samtale om natten.
Johs.3,1-21.
10.00 Legestue, børnemøde,
junior- og teenbibeltime.
14.30 Fælles kaffebord
ved hoppeborgen.
19.00 Aftenmøde
Jesper Hornstrup.
Fælles teen/voksen
eftermøde i det store telt,
med mulighed for forbøn.

19.00 Ungdomsaften i Hurup
Missionshus ved
Sebastian Tvilling,
Brønderslev.

Vær opmærksom på at torvedag er kl. 12.30 og
aftenmøder kl. 19.00.
Fredag den 19. juli

Tirsdag den 23. juli

Mandag den 22. juli
9.30 Bedemøde i storetelt.

Onsdag den 24. juli
9.30 Bedemøde i storetelt.

10.00 Bibeltime
Jens Jensen, Norge.
Elisa, Shafats søn.

10.00 Bibeltime
Jens Jensen, Norge.
Elisa og Gehazi.

10.00 Legestue, børnemøde,
junior- og teenbibeltime

10.00 Legestue, børnemøde,
junior- og teen bibeltime.

12.30 Torvedag i Hurup ved
Fie, Felix og Henrik.

14.00 Sportsaktiviteter for alle.

19.00 Lovsangsaften for alle
aldre ved HBC band og
tale ved Jens Jensen.
Pølsegilde
21.45 Film ”Korsvejen” for
Teen og alle der har lyst.

17.00 Fællesspisning af
helstegt gris – medbring
selv tilbehør.
19.00 Familieaften.
Anne-Marie Najbjerg,
Vinderslev.
21.00 Film War Room
(Bønskamp)
for Teen og dem har lyst.

Fredag den 26. juli
9.30 Bedemøde i storetelt.
10.00 Bibeltime
Jesper Hornstrup.
Samtale ved middagstid.
Johs.4,1-42.
10.00 Legstue, børnemøde,
junior- og teenbibeltime.
19.00 Aftenmøde
Jesper Hornstrup.
Det store telt pakkes ned. Dejligt
hvis du bliver og giver en hånd
med.
Vi ses næste år på Hurup
Bibelcamping: Fr.d.17 fr.d.24. juli 2020.

