Priser på

Nyt Livs Bibellejr 2010
Værelser med eget bad og toilet .............. pr. dag
Familie med 2 voksne + børn
under 14 år på et værelse ............................ 250,00
Enkelt person .............................................. 200,00

Hele ugen

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

Hele ugen

Unge på sovesal ........................................pr. dag

50,00

Kost ............................................................pr. dag
Voksne ........................................................ 130,00
Børn 7 - 18 år ................................................ 80,00
Familie med 2 voksne + børn under 14 år .... 325,00

Hele ugen
790,00
480,00
1.950,00

25,00
40,00
60,00
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

1.350,00
900,00

Måltider skal bestilles i
informationen senest
dagen før

Enkelt måltider
Morgenmad ..................................................
Frokost .........................................................
Middag .........................................................
Kaffe .............................................................

1.500,00
1.200,00

Ta’ på
Nyt Livs
Bibellejr 2010
i
Fjellerup
på Djurslands Efterskole
Kanneshøjvej 43 • Fjellerup • 8585 Glesborg
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Tilmelding
Nyt Livs kontor
Nyt Livs kontor Postboks 57,
9330 Dronninglund. Tlf. 9884 4384
email: nyt.liv @ fiberpost.dk

Mange aktiviteter for børn

Aftenmøder: kl. 19.30
7 aftenmøder
Jan Bygstad, med tekster fra 1. Mosebog.

Gudstjeneste Søndag 11. juli
kl. 10,30 Gudstjeneste på skolen
v/ Olafur (fællesgudstjeneste med Fjellerup Valgmenighed)

Bedemøde
Mandag-fredag kl. 10,30.
Fælles bedemøde, med indledning v. lejerdeltagerne

Sang og musik.:
Medvirkende
Judy og Martin, Olsen
Jane og Bente Christensen
Dronninglund Strengekor og børnekor

Seminar:
Mandag og tirsdag kl. 15,30
v. Olafur, tekster fra Kolosenserbrevet
1. “Grundfæstet i troen.”
2. “Vidne om Jesus.”
********************************
Torsdag kl. 15,30
Thomas Bech,
3. “Åndelig bedømmelse og farisæismens fare.”
********************************
Fredag kl. 15,30
Lissy Kallestrup,
4. “Mit liv med Jesus” et personligt vidnesbyrd.

Efter aftenmødet kan der købes kaffe/te
Hjemlandstoner / Lovsangstoner benyttes

Nyt Livs årsmøde
Onsdag aften, efter aftenmødet:
ca. kl. 21,30 Nyt Livs Årsmøde.

Børn og juniorer
Bibellejren er meget børnevenlig, hver formiddag er der bibeltimer for børn og
juniorer om eftermiddagen forskellige aktiviteter og børnepasning under aftenmødet.
NB. Til aktiviteter i hallen, er det vigtig med indendørs fodtøj.
Vi har udendørs fodbold- og beachvolley bane.

Unge på sovesal
Der er mulighed for at bo på sovesal

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.

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.

