Informationer om BREAK-CAMP 2022
Vi glæder os til at være sammen med juniorer og teenagere på BREAK-CAMP 2022 på Valby Bibelcamping.
Her kan du få et lille overblik over campen. Du kan få flere informationer hos Thomas Kildeholm Jensen
thomas.kj@indremission.dk /tlf. 50159543.
Formål
På BREAK-CAMP vil vi gerne give deltagerne en rigtig god sommer-oplevelse. Her er der fokus på at skabe et
godt og hyggeligt fællesskab, hvor alle kan være med.
På BREAK-CAMP bruger vi tid på bibelen. Igennem bibeltimer, andagter, sang mm. vil vi lære om Gud og
hans uendelig store kærlighed til os.
Arrangør
BREAK-CAMP arrangeres i samarbejde med Valby Bibelcamping, Indre Missions Ungdom (IMU) og
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
¨
Tid og sted
Campen åbner torsdag d. 28. juli kl. 14.00 og slutter søndag d. 31.
juli efter middagsmad. Der vil være indkvartering og opsætning af
telte mellem 14.00 og 15.00.
Vi skal være på Valby Bibelcampings plads:
Aggebovej 34, Valby
3200 Helsinge.

Overnatning
Vi overnatter i telte og evt. i sine forældres campingvogn. Vi håber, at mange deltagere har mulighed for
selv at tage telte med, så alle kan få plads i et telt. Der er mulighed for at aftale på forhånd, hvem man
gerne vil sove i telt med – det skal man bare anføre i tilmeldingen. Kommer man på bibelcamping sammen
med sine forældre, kan man også vælge at sove hos dem. Drenge og piger sover ikke i samme telt.

Mad og opvask
Vi hjælper hinanden med at lave mad og vaske op. Det betyder at alle deltagere får flere praktiske opgaver i
løbet af campen.

Medbring
Telt, hvis du har mulighed for det.
Madras/liggeunderlag
Sovepose/dyne
Toilettaske
Tøj til alt slags vejr og aktiviteter, hvor man måske kan blive beskidt
Badetøj

Håndklæde
Lommepenge til slik og is
Sygesikringsbevis – eller kopi heraf
Bibel (Hvis du ejer en)
Program
Vi deler deltagerne op i to grupper efter alder til bibeltimerne og til nogle aktiviteter
4.-6. klasse: Juniorer
7.-9. klasse: Teenagere
En dag på BREAK-CAMP ser ca. sådan her ud:
7.00-9.00
9.00
10.00-11.00
12.30
14.30
15.00
18.00
19.30
??

Morgenhygge for de morgenfriske
Morgenmad
Bibeltime med historier fra bibelen, sang og bøn
Frokost
Eftermiddagsforfriskning
Fællesaktivitet/Løb
Aftensmad
Aftensamling med andagt, sang og sjove lege
God nat

Når vi ikke har fælles aktiviteter er der mulighed for at hygge med spil, være kreativ, hoppe i poolen, lege
eller hvad vi lige finder på.

Corona
Vi overholder naturligvis alle retningslinjer i forhold til corona, som må være gældende på dette tidspunkt.

Deltagermail
Inden vi mødes til BREAK-CAMP sender vi en mail med diverse praktiske informationer om campen.

