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TEMA: DAVIDTEMA: DAVID
DAVID OG FJENDERNE
DAVID OG SØNNERNE
DAVID OG FJENDERNE
DAVID OG SØNNERNE

BIBELBIBEL
WEEKENDWEEKEND

Vi får besøg af Daniel Lind, Daniel er præst ved 
Aarhus bykirke. Han vil holde bibeltimer for os 
om David. 

David er blevet kaldt manden efter Guds 
hjerte. Men hvordan hænger det sammen 
med, at langt det  meste af Davids liv var 
præget af ufred og kampe?
Vi vil følges med David gennem hans liv fra to 
sammenhængende vinkler: Davids forhold til 
sine fjender og hans forhold til sine sønner.
Måske kan vi lære ikke så lidt af både Davids 
kampe og de mange salmer, der udtrykker 
hans forhold til Gud midt i det hele.

TEMA: DAVID

Daniel Lind

uno.indremission.dk

1. afdeling: David og fjenderne 
2. afdeling: David og sønnerne

BIBeLENBIBeLEN



Vi hjælpes ad med borddækning og andre 
praktiske opgaver i forbindelse med 
måltiderne. Har du lyst/mulighed for 
at bage nogle boller el. en kage, må du 
gerne skrive det på tilmeldningen og så vil 
du blive kontaktet. 

Solbakken
Sønderballe Hoved 60 
6100 Haderslev 

Vil ske på værelser med max 2 personer 
på hvert værelse. Der vil blive udsendt 
deltagerliste og evt. øvrige informationer, 
ca. en uge før. Ønsker du ikke at være på 
deltagerlisten, så giv besked til Merete 
eller Kirsten.  

Der er mulighed for at blive hentet ved tog 
eller bus, ved henvendelse til Merete eller 
Kirsten senest onsdag d. 26/2

19.00 - 20.00: Ankomst

20.00: Velkomst, hygge, andagt og kaffe

08.30: Morgenmad

10.00: Bibeltime: David og fjenderne 

12.00: Middag 

13.30: Bibeltime: David og sønnerne 

15.00: Kaffe

16.00: Gåtur, hygge eller hvad man nu har lyst til

19.00 Aftensmad

19.30 Lovsang og vidnemøde 

Hyggeligt samvær 

8.30 Morgenmad 

Gudstjeneste 

12.00 ca. middag 

Gåtur/ aktivitet og oprydning 

Slutter af med eftermiddagskaffe 

program praktisk

Fredag

Lørdag

Søndag

Lejrens adresse

Overnatning

Tilmeld dig på hjemmesiden 
Sidste tilmelding 12/2

uno.indremission.dk

Tilmelding

For hele weekenden: 600 kr. 
Ved for sen tilmelding + 75 kr. 
 

Bibel, sengetøj + linned, spil, tandbørste 
og andet nødvendigt weekendudstyr. 

Har du spørgsmål vedr. weekenden så kontakt

Merete Pedersen 
E-mail: merete6@hotmail.com
Tlf.: 20680992

Kirsten Borum Poulsen 
E-mail: kirstenborump@gmail.com
Tlf.: 20622075

Singler i alderen 25 - 60 år

Pris 

Kontakt 

Målgruppe

Medbring 


