Priser

Pr. dag

Hele ugen

Luksusværelse med eget bad&toilet (kun hele ugen)

2.600 kr.

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

435 kr.
275 kr.
100 kr.

2.000 kr.
1.200 kr.
600 kr.

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

1.800 kr.
950 kr.
600 kr.

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

350 kr.
230 kr.
100 kr.

1.500 kr.
780 kr.
600 kr.

50 kr.

300 kr.

Sovesal
Kost
Voksne
Børn 7-18 år
Familie med 2 voksne + børn under 14 år
Enkeltmåltider
Morgenmad
Frokost, inkl. kaffe (frokost kl. 12)
Middag (varm mad kl. 17)
Camping pr. dag
Familie med 2 voksne + børn telt/campingvogn
Enkelt person
Unge 14-18 år
Strøm

Velkommen
på Nyt Livs
Bibellejr 2015
STED: Djur slands Ef ter skole
Kanneshøjvej 43, Fjeller up
TID: Uge 29 (11.-18. juli)

155 kr.
90 kr.
430 kr.

35 kr.
60 kr.
80 kr.

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

Målti
der s
Tilmelding til:
i info kal bestil
le
r
senes mationen s
Peder Hovgaard
t dag
en fø
E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk
r
Tlf.: 2098 8013

NB: Campister skal også tilmelde sig,
så vi er sikre på, at der er plads til alle!

Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet
gives jer i tilgift (Matt 6,33).

950 kr.
540 kr.
2.540 kr.

Ferie med indhold for hele familien
- mange aktiviteter for børn

Te m a f o r
aftenmøderne:

FØLG MIG!
Fra Jesu
Bjergprædiken
(Matthæusevg. kap. 5-7)

Du er ventet - og meget velkommen!

PROGRAM

INFO
Børn & Unge

Bedemøder kl. 10.30

• Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem fra

Mandag - fredag
Fælles bedemøde med indledning ved lejrdeltagerne

Seminarer kl. 15.30 ved Johnn Hardang:
Tema: S e , j e g k o m m e r s n a r t !
Mandag: En ny himmel og en ny jord
Onsdag: Tag vare på de profetiske ord
Fredag: Jesu genkomst i Johannes‘ Åbenbaring

Johnn Hardang fra
Bergen er radiopræst
på p7 (www.p7.no).

Aftenmøder kl. 19.30
ved Johnn Hardang:
Tema: F ø l g m i g !

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. 12. kl. 17.00.
Lejren slutter lørdag d. 19. over middag.
• Det er ikke tilladt at tilberede varm mad på værelserne.

Søndag: Et liv i glæde
Mandag: Lys og salt
Tirsdag: Religiøs eller kristen?
Onsdag: Fra bønnens verden
Torsdag: Søg først Guds rige
Fredag: På sikker grund

Bo i telt eller campingvogn

• I det 40 tdr. land store skov- og naturområde bag ved skolen,

Søndag d. 12. juli
Kl. 10.30:
Gudstjeneste på skolen

Kl. 14.30:
Nyt Livs årsmøde
Alle er hjerteligt velkomne til
at høre beretningerne fra Nyt
Livs arbejde og deltage i
drøftelserne.

Bo på værelse eller sovesal

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

Lørdag aften prædiker Mikkel Vigilius

v/Flemming Hansen

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.

Sang og musik:
Hjemlandstoner
og Lovsangstoner
benyttes
benyttes.

Ankomst: lørdag d
d.
11
11. fra kl
kl. 9
9.
Første fælles
måltid:
lørdag kl
kl. 17
17.
Efter aftenmøderne kan der
købes kaffe og te
te.

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.

Måltider:
Morgenmad kl. 8-9
Frokost kl. 12
Aftensmad kl. 17
Kaffe efter
aftenmødet

OBS: Ved
Måltider:
ankomst
bedes
Morgenmad
kl. 8-9
man henvende
kl. 12
sigFrokost
i informaMiddag
tionen kl. 17
Kaffe efter aftenmødet

Møderne sendes til
hele pladsen via
radiosignal. Husk
radio eller mobiltelefon med radio.

