
Ta’ på      Nyt Livs

Ferie med indhold

for hele

familien

Du er ventet
og meget

velkommen

 

Priser på
Nyt Livs Familietræf 2008

Værelser med eget bad og toilet pr. dag Hele ugen

Familie med 2 voksne + børn
under 14 år på et værelse ................. 250,00 1.500,00
Enkelt person ................................... 200,00 1.200,00

Værelser uden eget bad og toilet pr. dag Hele ugen
Familie med 2 voksne + børn
under 14 år på et værelse ................. 225,00 1.350,00
Enkelt person ................................... 150,00 900,00
 

Kost pr. dag Hele ugen
Voksne ............................................. 120,00 720,00
Børn 7 - 18 år ..................................... 80,00 480,00
Familie med 2 voksne + børn
under 14 år 300,00 1.800,00

 

Enkelt måltider   
Morgenmad ........................................ 25,00  
Frokost ............................................... 35,00  
Middag................................................ 50,00  
Kaffe ................................................... 15.00

Camping pr. dag  
Familie med 2 voksne + børn under
14 år i en telt eller campingvogn ....... 100,00  
Enkelt person ..................................... 50,00  
Unge 14 - 18 år ................................... 25,00  
Strøm.................................................. 25,00 M
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NYT LIVS ÅRSMØDE
Onsdag den 16. juli kl. 15.30
afholder Nyt Liv årsmøde på Djurslands Efterskole.
Dagsorden: 1. Indledning.

2. Beretning fra Landsudvalget.
3. Beretning fra Djurslands Efterskole.
4. Beretning fra Kristent Skole- og Kursuscenter.
5. Fremlæggelse af Nyt Livs regnskab.
6. Spørgsmål og drøftelse.
7. Eventuelt.

8. Afslutning

Hjertelig velkommen! Landsudvalget

Tilmelding:
Nyt Livs kontor

Postboks 57
9330 Dronninglund

Tlf. 9884 4384
nytliv@email.dk

www.nytliv.dk

Campinghygge

Råhygge

Ved ankomst
henvendelse i
informationen

campingpladsen
modsat side af

hallen efter
varmeværket.

Telf.: i lejrperioden
86 94 80 13

Familietræf i Fjellerup
på Djurslands Efterskole

Kanneshøjvej  43 • Fjellerup • 8585 Glesborg



Aftenmøde hver aften kl. 19.30
Hovedtaler: Johnn Hardang, Norge

HOVEDTEMA:
KRISTUS - GUDS HEMMELIGHED

- glimt fra Kolossenserbrevet -
Lørdag: Bønnens hemmelighed Kap. 4,2-6
Søndag: Menighedens hemmelighed Kap. 1,1-14
Mandag: Forsoningens hemmelighed Kap. 1,15-23
Tirsdag: Evangeliets hemmelighed Kap. 1,24-2,8
Onsdag: Korsets hemmelighed Kap. 2,9-23
Torsdag: Helliggørelsens hemmelighed Kap. 3,1-4,1
Fredag: Tjenestens hemmelighed Kap. 4,7-18

Dronninglund Strengekor
Sveinung Kristiansen fra Flekkerøy, Norge  medvirker

Der holdes 4 seminarer
Svend Aage Paulsen, Frederikssund
Mandag • Tirsdag kl. 15.30
Emne: Sand og falsk forkyndelse

Guds ords autoritet

Mikkel Vigilius, Hillerød
Torsdag • Fredag kl. 15.30
Emne: Nådegaver

Den karismatiske bevægelse Oase

Bedemøde
Der arrangeres bedemøde hver dag af deltagerne.

Sommerferie for hele familien
Igen i år byder Nyt Liv velkommen til familietræf på Djurslands Efterskole
i Fjellerup på det nordlige Djursland. Familietræf er for dig og din familie,
dine venner og din nabo, men også for dig der er ene, og ønsker at bruge
sommerferie til at møde nye mennesker i et kristent fællesskab, eller for
unge der gerne vil holde sommerferie med kammeraterne på et sted hvor
der er tid og gode muligheder for badning, fodbold og mange andre former
for sport.

Bo i telt eller campingvogn
I det 40 tdr. land store skov og naturområde bag ved skolen, er der gode
muligheder for at bo i campingvogn eller telt. Der er el og vand, så man
selv kan lave mad, men der er også mulighed for at købe måltider på lejren,
ved bestilling dagen før.

Bo på værelse
På skolen er der et stort antal værelser, der kan lejes for en enkelt nat eller
hele ugen. Her er det en god idé med tilmelding i forvejen.
Også her er der mulighed for at købe mad på lejren, ved bestilling dagen
før. Der må ikke laves varm mad på værelserne.

Særligt program for børn og unge.
Hver formiddag er der et særligt program for
alle børn i børnehavealderen og nedefter, og et
for alle der går i 1. klasse og op efter.
Der vil være masser af sport på fodfoldbanen
og i Idrætshallen, konkurrencer og leg.
Orienteringsløb og badning ved en af Danmarks bedste badestrande.
For de ældste vil der også være mulighed for at deltage i en spændende
overlevelses tur hvor man overnatter i det fri. Vi har nogle rigtige ’skrappe’
soldater med på lederholdet.
Ved formiddagstimerne skal vi også snakke / gennemgå nogle af de spæn-
dende beretninger fra Daniels bog.
Hver aften er der børnepasning under aftenmødet, her skal vi høre nogle af
de spændende historier som Jesus fortalte da han gik synligt imellem men-
nesker her på jorden.

Lejerbål….
Efter aftenmøderne  hygger vi os ved bålet. Vi synger, snakker fortæller
historier og steger pølser m.m.


