
Velkommen på bibellejr 2023 i uge 29 (15.-22. juli). 

Sommerens Bibellejr er den uge om året, hvor vi samles på Djurslands efterskole i Fjellerup til en 
indholdsrig ferie for hele familien. Programmet er enkelt: Tid til bøn om formiddagen og til at høre 
Guds ord fra Bibelen om aftenen. Om eftermiddagen er der nogle dage seminarer med 
bibelundervisning og andre dage tid til at omgås og snakke med hinanden eller tage på udflugt. 

Tilmelding og betaling
Vi vil gerne, at alle både campister og øvrige tilmelder sig, så snart man ved, om man kommer.  
Tilmelding skal ske til: Bente Christensen på tilmelding@nytliv.dk eller tlf. 50351320
Vi gør opmærksom på at betaling for lejren kan ske kontant, Mobilpay eller med faktura.  
Der vil Ikke! være mulighed for betaling med kort. 

Ankomst og afrejse
Ankomst er mulig fra kl. 9.00 lørdag d. 15/7. Lejrens første måltid er kl. 17.00. Lejren slutter med 
frokost lørdag d. 22/7. 

PROGRAM 
Bedemøder 

Vi samles til fælles bedemøde hver formiddag kl. 10.30 fra mandag til fredag. Der vil være 
sang, andagt, bøn med mulighed for at nævne bedeemner. Varighed ca. 1 time. 

Seminar
Mandag, onsdag og fredag kl. 15.00 er der seminarer. To seminarer holdes af Mikkel 
Vigilius, og det sidste ligger ikke helt fast endnu.  

Aftensmøde
Hver aften kl. 19.30 er der møde for alle. I år medvirker Jan Bygstad (Norge). 

Gudstjeneste
Søndag er der gudstjeneste for alle kl. 10.30 

Nyt livs Årsmøde
Søndag kl. 14.00 er alle hjerteligt velkomne til at høre beretningerne fra Nyt Livs arbejde og
deltage i drøftelserne. Vi begynder med kaffe, og det efterfølgende møde varer ca. 2 timer. 

Børn og unge
Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem fra lejren. Hver formiddag (undtagen 
torsdag, hvor der findes mulighed for selv at tage på en heldagsudflugt) holdes der bibeltimer for 
små børn og unge. Aldersgrupper: 0-5 år, 6-9 år, 10-13 år, 14-19 år. På udvalgte dage vil der også 
være aktiviteter eftermiddag og aften. 

VÆRELSER, CAMPING OG SOVESAL 
Rum 

På skolen er der et stort antal værelser med 2-4 senge (+ mulighed for ekstra madresser på 
visse rum). Nogle rum har eget bad og toilet, andre har fælles bad og toilet på gangen. På 
værelserne findes der senge, og der kan lånes ekstra madrasser. Sovepose, dyne og puder 
sørger man selv for. Vi har dog et mindre antal dyner, puder og sengebetræk, som kan lånes. 
Det skal ske ved tilmelding. Rummene kan lejes for en enkelt nat eller hele ugen. 
Er vores værelser fuldt optaget, har vi ventelister, hvor vi skriver folk op. Mange ender med 
at få et værelse. 

Camping 
I det 40 tdr. land store skov- og naturområde bag ved skolen er der gode muligheder for at 
bo i campingvogn eller telt. På campingpladsen er der el og vand, så man selv kan lave mad,



men det er også muligt at købe mad på lejren. Vaskerum med mulighed for opvask og 
tøjvask findes på campingpladsen. 

Sovesal
Vil man bo enkelt og til en lavere pris, kan man sove på sovesal (klasserum) tilsammen med 
andre (opdelt mand og kvinder). Det findes adgang til madrasser. Sovepose, dyne og puder 
sørger man selv for. Vi har dog et mindre antal dyner, puder og sengebetræk, som kan lånes. 
Det skal ske ved tilmelding.

Privat indkvartering
Djurslands Efterskole/Fjellerup ligger i et område med mange sommerhuse. Der er der 
mulighed for at leje overnatning på egen hånd. 

Måltider
Der er mulighed for at bestille morgen, middag og aftensmad og spise i vores spisesal. De måltider, 
man ønsker at deltage i, angives ved tilmelding til lejren, eller senest dagen før. Der tages forbehold 
for, at vi kan være nød til at lukke ned for flere tilmeldinger til mad i løbet af lejren. 
Det er ikke tilladt at tilberede varm mad på værelserne.

Hal og sport
Der er mulighed for sportsaktiviteter både udendørs (Fodbold, volleyball)og indendørs i hal. Husk 
indendørs fodtøj til aktiviteter i hallen. 
På skolens område findes en mindre legeplads og biler til mindre børn. 
2 km fra skolen er der badestrand. 

Program
Flere informationer kan findes i programmet, som lægges på hjemmesiden i løbet af foråret før 
lejren. 


