
30. juli - 5. august 2022 | Mørkholt Strand Camping

info & tilmelding
Hvor: Mørkholt Strand Camping Hagenvej 105 B, 7080 Børkop, tlf. 7595 9122, info@morkholt.dk 

Indkvartering: Du kan bestille plads i en 2 eller en 3/4 personers hytte. Vi forsøger at opfylde hytteønsker. 
Du skal være selvhjulpen for at deltage på UNO camp og for at kunne bo i en fælleshytte. Du kan også selv 
sørge for indkvartering på campingpladsen i telt, hytte eller campingvogn. Kontakt Mørkholt direkte og 
bestille en plads. Afregning for dette sker direkte til Mørkholt Strandcamping. Det vil sikkert være muligt at 
reservere plads til telt/campingvogn i nærheden af ”UNO hytterne”. 

Priser: 
Pris for fællesspisning hele ugen 1250 kr. 
Pris for overnatning pr. person i hytte: 2 mandshytte 2100 kr. 3/4 mands hytte 1750 kr. 
Pris for udflugt kommer sener på hjemmesiden. 
Prisen justeres efter antal dage. Den endelige pris vil fremgå ved tilmelding på hjemmesiden.

Der bliver tilsendt informationsmail med deltagerliste nogle uger før start. 

Tilmelding og kontaktpersoner: på uno.indremission.dk  
Spørgsmål kan rettes til: Kirsten Borum Poulsen (formand), tlf. 2062 2075 mail: kirstenborump@gmail.com 
eller Rigmor Vammen tlf 26223594 mail: rigmor@vammen.dk 

Tilmelding senest den 7. juli 2022 på hjemmesiden: uno.indremission.dk

besøgs- og 
 gensynsdag

Tirsdag den 2. august inviterer UNO til 
 besøgs- og gensynsdag.

Alle er velkomne til at besøge UNO camp denne 
dag - uanset alder og civilstand - familie, 

 venner, seniorer og ”UNO-X ’ere”.

Ønsker du at deltage i UNOs fællesspisning 
som gæst tirsdag, kræver det tilmelding 

 senest den 15. juli på uno.indremission.dk.

Prisen for hele dagen 
 er 300 kr. inkl. spisning.



program
Lørdag den 30. juli 
Velkomst 
14.30  Kaffe, velkomst, præsentation, andagt
16.00  Indkvartering
19.30  Lovsangsaften ved Randi Larsen, Holstebro
21.15  Efter mødet kaffe, kage og hygge ved stranden

Søndag den 31. juli: Udflugtsdag
Vi deltager i en gudstjeneste og fortsætter på udflugt.  
Vi medbringer frokost og eftermiddagskaffe til ud-
flugten. Vi er tilbage på Mørkholt til aftensmad og 
slutter dagen med andagt og aftenkaffe i teltet. Alle 
betaler en andel til kørsel

Mandag den 1. august 
10.00  Bibeltimer. ”Guds ledelse”  
   v/ Erik Empleo Dahl Hansen
14.00  Mulighed for at deltage i aktivitet 
19.30  Møde. ”Hvis vi bekender” 1. Joh. 1,9  
   v/ Kurt Hjemdal

Tirsdag 2. august: Gæste- og gensynsdag 
10.00  Bibeltime. ”Vær modig og stærk” Josva 1,1-9  
   v/ Kurt Hjemdal
14.00  Mulighed for at deltage i aktivitet
19.30  Møde. ”Vi har en stor ypperstepræst”  
   Hebr. 4,14-16 v/ Kurt Hjemdal 
21.15  Sang- og vidnemøde

Onsdag den 3. august 
10.00  Bibeltime. ”Når vejen er lukket” Josva 5,13-6,5  
   v/ Kurt Hjemdal
14.00  Mulighed for at deltage i aktivitet 
19.30  Møde. ”Jeres åndelige gudstjeneste”  
   Rom. 12,1-2 v/ Kurt Hjemdal

Torsdag den 4. august 
10.00  Bibeltime. ”Meget land tilbage at erobre”  
   Josva 13,1-7 v/ Kurt Hjemdal
14.00  Mulighed for at deltage i aktivitet
19.30  Møde. ”Visdom og Gudsfrygt – temaer fra  
   Ordsprogenes Bog” v/ Brian Kallestrup Nielsen 
21.15  Sang- og vidnemøde

Fredag den 5. august 
Morgenmad og andagt
Vi hjælpes ad med oprydning og rengøring
ca. 11.30 Frokost, afslutning og farvel

UNO CAMP 2022
UNO camp er et tilbud til dig 
• hvis du er ”UNO” (single) 
• hvis du er ml. 25 – 60 år 

Det er en bibelcamping, som foregår på 
Mørkholt Strand Camping. 

Det er en uge med Gud og fællesskab i 
centrum. Vi har bibeltimer, aftenmøder, 
aktiviteter, udflugt, hygge. 

Der er fællesspisning til alle måltider, og 
vi hjælper hinanden med det praktiske 
omkring måltiderne.

medvirkende
Randi Larsen

Lærer og medlem af IM’s 
musikråd. Bor i Holstebro

Brian Kallestrup Nielsen 
Landsleder i familiearbejdet 

(UNO). Bor i Silkeborg

Kurt Hjemdal
Bor i Grimstad, Norge

Erik Empleo Dahl Hansen 
Samfundskunsulent
Bor i Brenderup.


