
 

 

Nyhedsbrev I februar 2021 
 

Vi ser frem til at afholde bibelcamping til 

sommer fra d. 28. juli til d. 5. august 

 

I 2020 så vi os nødsaget til at aflyse den 

planlagte bibelcamping pga. corona- 

situationen, det var der mange med os der var 

meget kede af. Vi er nu i fuld gang med at 

forberede årets bibelcamping, vi vil 

naturligvis følge myndighedernes 

retningslinjer mht. til corona . 

 

Årets bibelcamping bliver fra onsdag d. 28. 

juli til torsdag d.5. august. 

Håber tidspunktet kan passe jer, vi kan ikke 

have det først i juli som vi har tradition for, da 

der skal være Konfirmandkursus på skolen på 

dette tidspunkt, bemærk vi begynder en 

onsdag, for at det kunne passe med øvrige 

aktiviteter på skolen 

Programmer til bibelcampingen vil blive 

udsendt omkring 1. maj. Når vi har det 

endelige program færdig vil vi lægge det ud 

på hjemmesiden www.valbybibelcamping.dk 

 

Nyhed 

Der vil i år fra torsdag d. 29 til søndag d. 1. 

være Junior-Teen Camp på vores camping. 

Det er foa børn der skal begynde i 3. klasse og 

opefter. Man bor i eget telt, og laver mad og 

spiser sammen, deltager i spændende 

aktiviteter. Ikke mindst bliver der god tid til at 

lytte til Guds ord, og tale med hinanden 

herom, nærmere oplysninger fås hos Thomas 

Kildeholm Jensen 

thomas.kj@indremission.dk 

 

Anderledes afslutning 

Vi har indtil nu sluttet bibelcampingen ved 

aftenmødet den sidste aften, det vil vi ændre i 

år, vi forlænger med en formiddag, og slutter i 

år med bibeltime torsdag formiddag, herefter 

vil vi i fællesskab tage teltene ned og pakke 

sammen. 

Teltene skal i år sættes op mandag d. 26. juli 

fra kl. 18,00 tak om du vil notere det i 

kalenderen. 

 

Tilmelding 

Som noget nyt vil vi år bede alle der ønsker at 

campere eller leje værelse på skolen om at 

tilmelde sig på forhånd til Harry. 

Bliver det nødvendig at tilmelde sig til 

møderne, skal vi nok gøre opmærksomt på det 

 

Forbøn 

Salomo siger i sl 127  

Hvis ikke Herren bygger huset, 

arbejder bygmestrene forgæves. 

Vil du være med til at bede for 

bibelcampingen i 2021, der er brug for det, 

hvis den skal blive til velsignelse 

Bed for: 

• Det bliver muligt at holde 

bibelcamping 

• At bibelcampingen må blive til 

velsignelse 

• De der skal tale Guds ord, både til 

børn, juniorer, teenagere, og voksne 

• Fællesskabet på campingen 

• Alle de praktiske ting der skal falde på 

plads 

•    

•  

 

Yderligere oplysninger fås hos Lejrchef Harry 

Dahlgaard, 27 14 67 09, 

harry.dahlgaard@indremission.dk 

 

På udvalgets vegne 

Kærlig hilsen 

Harry Dahlgaard 

Lejrchef 

Valby Bibelcamping 
28. juli – 5. august 2021. 
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