
Tilmelding
Mail følgende oplysninger til nytaarslejren@gmail.com
eller send blanketten til Linda Pedersen, Åparken 2, 1. Sal, lejl. 11, 8000 Århus C.

Navn:

Alder:

Adresse:

Tlf:

Mail:

Diabetiker eller andet til køkkenet:

Lejren er for folk i alle aldersgrupper,

Pris for lejren:
400 kr. for voksne
300 kr. for studerende
250 kr. for studerende der krydser Storebælt eller kommer fra udlandet
200 kr. for børn og unge fra 12-18
Børn under 12 er gratis.
Ønsker man ikke at deltage på hele lejren er der en dagspris på 160 kr.

Der vil være to gratis pladser til folk der vil tage et ekstra slæb i køkkenet,
med at lave mad. Vi andre kommer dog også til at hjælpe med mindre opgaver.

Man vil i udgangpunktet blive indkvarteret på 2 mands værelser.
Der er dog større værelser til børnefamilier.

Tilmeldingsfrist: senest 1/12-10 derefter stiger prisen 50 kr. pr. person.
Betalingen foregår kontant ved ankomst.

Lejren afholdes på Djurslands Efterskole:
Kanneshøjvej 43
8585 Glesborg

Medbring: Bibel, sportstøj + indendørs sko til hal, sengetøj og sengelinned,
”Festtøj” til nytårsaften og evt. fyrværkeri,
Der vil være bogsalg så medbring gerne kontanter.
Sangbøger der benyttes er: Hjemlandstoner og lovsangstoner, samt lejrsangblad.

www.nytliv.dk

Velkommen på Lejr i dagene
onsdag d. 30/12 til fredag d. 1/1
I Fjellerup på Djurslands Efterskole.

 Den, der tørster, skal komme, og den,
der vil, skal få livets vand for intet.



Torsdag d. 30. december
15:00 Ankomst og kaffe

16:00 Velkomst
Bibeltime v Mads Hansen

18:00 Aftensmad

19:30 Bibeltime v. Mikkel Vigilius

21:00 Kaffe og sociale aktiviteter (sport i hallen, 
bræt spil eller anden form for fysisk eller 
hjernemæssig træning)

Fredag d. 31. december
08:30 - 09:30 Morgenmad  og andagt

10:00 Bibeltime v. Kristian Larsen

12:00 - 13:00 Frokost

13:30 Bibeltime v. Kristian Larsen
Efterfulgt af bedemøde

14:30 Kaffe

15:00 Fri aktivitet (hallen, gåtur m.m.)

18:00 H. M. Dronningens nytårstale

18:30 - 21:00 ”H.M. Dronningens Gallamiddag
for de ærede indbudte”.

21:00 - 23:00 Sang / frit samvær / vidnesbyrd mm.

23:30 Gudstjeneste

00:30 Natmad

Lørdag d. 1. januar

08:30 - 09:15 Let Morgenmad (for dem der ikke kan sove)

11:00 Brunch og andagt

12:00 - 13:30 Oprydning og rengøring

13:30 Bibeltime v. Henrik Gren Hansen

15:00 Kaffe og herefter afrejse

Lejrens talere er
Kristian Larsen netop hjemvendt LM missionær fra Tanzania
Mads Hansen som er teologistuderende og kommer fra Århus
Henrik Gren Hansen kommer fra Århus og er teologistuderende
samt nyansat redaktionssekretær i Nyt liv.
Mikkel Vigilius Lærer på LMH samt nyansat redaktør af Nyt Livs blad

Lejrudvalget består af:
Niels Thomsen, Århus, Søren Thomsen, Aalborg, Linda Pedersen, Århus,  Tabita
Bech Myhre Århus, Thomas Bach Christensen Århus, Niels Frederik Breum Jakob-
sen Århus, Johannes Rønne Aalborg,  Jacob Bach Christensen Nørresundby.

Nyt Liv er en bevægelse der arbejder på tværs af missionsforeninger og kirkesam-
fund. Nyt Liv tager sigte på at være et supplement og ikke et alternativ til  allerede
bestående forsamlinger. Grundlaget for Nyt Livs arbejde er Bibelen som Guds ufejl-
barlige ord, og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse som sand og forpligtende
tolkning af Bibelen.


