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Formiddag Aften 

Fredag d. 

22/07: 

kl. 

12.00: 

Campingpladsen åbner kl. 19.00 Anders Medom Mølleskov Madsen: Gud Fader 

Lørdag d. 

23/07: 

kl. 

10.00: 

Bibeltime: Anders Medom Mølle-

skov Madsen: Gud Fader 

Børne-&juniormøde: Frederik 

Meyer Olsen 

kl. 19.00 Anders Medom Mølleskov Madsen: Gud Fader 

Søndag d. 

24/07: 

kl. 

10.00: 

Gudstjeneste i Tullebølle kirke kl. 19.00 Lovsangsaften: Thomas Kallehave 

Mandag d. 

25/07: 

kl. 

10.00: 

Familieformiddag kl. 19.00 Børge Haahr Andersen: Gud søn 

  

Tirsdag d. 

26/07: 

kl. 

10.00: 

Familieformiddag kl. 14.00 

  

kl. 19.00 

Bibeltime: Børge Haahr Andersen: Gud søn 

  

Børge Haahr Andersen: Gud søn 

Onsdag d. 

27/07: 

kl. 

10.00: 

Familieformiddag kl. 19.00 Villy Sørensen: Helligåndens gerning.  Johs. 16, 

5-15 

Torsdag d. 

28/07: 

kl. 

10.00: 

Familieformiddag kl. 19.00 Villy Sørensen Helligåndens frugter. Gal. 5, 22-

26 

Fredag d. 

29/07: 

kl. 

10.00: 

Familieformiddag kl. 19.00 Preben Heintze: Åndens gaver 

Lørdag d. 

30/07: 

kl. 

10.00: 

Afslutning andagt v. Preben Heint-

ze Emne: Amen. Oprydning 

    

Familieformiddage afholdes af Frederik Meyer Olesen 



Velkommen  

… til Tullebølle Bibelcamping!  

Midt på den dejlige ø Langeland ligger byen  

Tullebølle, og i uge 30 er der bibelcamping, hvor vi 

samles om Guds ord og hvor vi hygger os med       hi-

nanden i det kristne fællesskab.  

Ikke langt fra campingpladsen finder man den lokale 

købmand og bager. Campingpladsen ligger tæt på en 

strand og tæt på en fritidspark, hvor der er stor 

legeplads for børn. Der afholdes løbende aktiviteter, 

som man kan deltage i, hvis man har lyst. 

Møderne foregår i Tullebølle Hallen lige ved siden af 

campingpladsen.  

 

Praktisk  

CAMPINGPLADSEN:  

Kort over pladsen findes på hjemmesiden. 

- På campingpladsen må der kun anvendes plastik-
pløkker til forteltene 

- Hvis man ønsker at grille, så er der en grill på plad-
sen, som er frit tilgængelig 

- På campingpladsen er der også en hoppeborg, som 
har været meget populær blandt børnene på plad-
sen 

PLADSRESERVATION:  

Kan ske ved lejrlederen. Se under ”Information” 

FRIVILLIGE:  

De foregående år, har vi haft stor glæde af nogle 
campisters frivillige hænder til at hjælpe i løbet af 
ugen. Både med stort og småt. Hvis du tænker, at 
du gerne vil give en hånd med, så tøv ikke med at 
kontakte lejrleder, Birgit Mogensen, og gerne i god 
tid.  Vi er meget taknemmelige for al den hjælp vi 
kan få!   



Tema 

Lad os bekende for kristne tro 

Priser for overnatning 

Standpris: 40 kr. pr. døgn 

Børn 0-3 år: Gratis 

Børn 4-12 år: 30 kr. pr. døgn 

Unge 13-25 år: 40 kr. pr. døgn 

Voksne 26+: 50 kr. pr. døgn 

Priserne er inkl. elafgift og bad 

TBC - Tullebølle BREAK-camp 

Bibelcamping for juniorer og teenagere, som går ud af 

4.-8. klasse. 

Tre dage, søndag til tirsdag, med aktiviteter, hygge, 

spil, overnatning og måltidsfællesskab. 

 

Pris for overnatning og forplejning: 280 kr. 

Tilmelding senest d. 4. juli på: www.tullecamping.dk 

Information 

LEJRLEDER: 

Birgit Mogensen Tlf: 62 50 20 98 / 20 84 20 98 

Skolevej 17  Mail: info@tullecamping.dk 

Tullebølle 

5953 Tranekær 
Løkkebyvej 2A, 

Tullebølle 

http://www.tullecamping.dk

