Priser

Pr. dag

Hele ugen

300 kr.
175 kr.
100 kr.

1.800 kr.
1.050 kr.
600 kr.

Dobbeltværelse med 2 værelser om bad&toilet
275 kr.
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
150 kr.
Enkelt person
100 kr.
Tillæg for eneværelse

1.650 kr.
950 kr.
600 kr.

Dobbeltværelse uden eget bad&toilet
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
Enkelt person
Tillæg for eneværelse

250 kr.
130 kr.
100 kr.

1.500 kr.
780 kr.
600 kr.

Sovesal

50 kr.

300 kr.

Kost
Voksne
Børn 7-18 år
Familie med 2 voksne + børn under 14 år

150 kr.
90 kr.
390 kr.

900 kr.
540 kr.
2.340 kr.

Enkeltmåltider
Morgenmad
Frokost
Middag
Kaffe

35 kr.
55 kr.
75 kr.
20 kr.

210 kr.
330 kr.
450 kr.
100 kr.

Camping
Familie med 2 voksne + børn telt/campingvogn
Enkelt person
Unge 14-18 år
Strøm

125 kr.
75 kr.
50 kr.
25 kr.

750 kr.
450 kr.
300 kr.
150 kr.

Dobbeltværelse med eget bad&toilet
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
Enkelt person
Tillæg for eneværelse

Tilmelding til:
Peder Hovgaard
E-mail: nyt
liv@fiberpost
dk
nyt.liv@fiberpost
liv@fiberpost.dk
Tlf
Tlf.:: 2098 9013

MÅLTIDER

SKAL BESTILLES I INFORMATIONEN SENEST DAGEN FØR

VELKOMMEN til
Nyt Livs Bibellejr
Uge

29 2013 (13
-20
(13.-20
-20. juli)

Djurslands Efterskole
Kanneshøjvej 43
Fjellerup
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Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan
som nogle mener, men han har tålmodighed med
jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men
at alle skal nå til omvendelse (2 Pet 3,9)

DU

ER VENTET

-

OG MEGET VELKOMMEN!

Program

Info

Bedemøder kl
kl. 10.30

Børn & Unge
• Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem

Mandag - fredag
Fælles bedemøde med indledning ved lejrdeltagerne

Bibeltimer kl
kl. 15.30

Mandag, tirsdag og torsdag
Gennemgang af 2. Petersbrev v/Hans Erik Nissen

Aftenmøder kl
kl. 19.30

Lørdag, mandag, onsdag og fredag v/Knut Pedersen, Norge
Søndag, tirsdag og torsdag v/Niels Kåre Strøm, Norge

fra bibellejren. Hver formiddag holdes bibeltimer
for børn, juniorer og teenagere.
• Nogle eftermiddage bliver der mulighed for at deltage i
forskellige sjove, kreative og sportslige aktiviteter.
Til aktiviteter i hallen er det vigtigt med indendørs fodtøj.
Der er adgang til udendørs fodbold- og beachvolleybane.
• Tirsdag aften vil der være spørgetime for unge.

Bo på værelse eller sovesal

• På skolen er der et stort antal værelser, der kan

Sang og musik ved Niels Kåre Strøm og Sveinung Kristiansen, Norge.
Hjemlandstoner og Lovsangstoner benyttes.
Efter aftenmøderne kan der købes kaffe og te.

•

lejes for en enkelt nat eller hele ugen.
Tilmelding skal her foretages i god tid før lejren.
• Der er også mulighed for at bo på sovesal.
• De fælles måltider, man ønsker at deltage i, angives
ved tilmeldingen til lejren eller senest dagen før.
• Lejrens første måltid er lørdag d. 13. kl. 17.30.
Lejren slutter lørdag d. 20. over middag.
Det er ikke tilladt at tilberede varm mad på værelserne.

Bo i telt eller campingvogn
• I det 40 tdr. land store skov- og naturområde bag ved skolen,
Knut Pedersen

Niels Kåre Strøm

Hans Erik Nissen

Gudstjeneste på skolen søndag kl
kl. 10.30
v/Hans Erik Nissen

Nyt Livs Årsmøde søndag kl
kl. 15.30

NB: Nyt tidspunkt i forhold til de seneste år!
Alle er hjerteligt velkomne til at høre beretningerne
fra Nyt Livs arbejde og deltage i drøftelserne.

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.

