Priser for lejren
〉 425 kr. for voksne
〉 325 kr. for studerende
〉 250 kr. for studerende, der krydser Storebælt eller kommer fra udlandet.
200 kr. for børn og unge fra 12-18 år
〉 Børn under 12 er gratis
〉 Maks. pris for en familie er 1100 kr.

Nytarslejr
2012/2013

〉 Ønsker man ikke at deltage på hele lejren, er der følgende dagspriser:
fredag 110 kr, lørdag 220 kr, søndag 110 kr.

www.nytliv.dk

Lejrinfo
〉 Medbring: Bibel, sportstøj + indendørs
sko til hal, dyne, pude, lagen, betræk,
sovepose, tæppe, evt. fyrværkeri.

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

〉 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.

〉 Der vil være bogsalg.
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〉 Sangbøger der benyttes er: Hjemlandstoner, Lovsangstoner samt lejrsangblad.

❱ Søndag d. 30. dec. 2012 - tirsdag d. 1. jan. 2013
❱ Djurslands Efterskole, Fjellerup Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg

26/09/12 22.32

Sondag d. 30.dec.

Mandag d. 31.dec.

Lejrens taler

15.00 〉 Ankomst og kaffe
16.00 〉 Velkomst
Bibeltime v. Egon Kattner
”Påtrængende bøn”
Luk. 11,5-13 og 18,1-8
18.00 〉 Aftensmad
19.30 〉 Bibeltime v. Egon Kattner
”Bøn i trængsler 1” (Dan. 1)
21.00 〉 Kaffe - og for dem der har
lyst sport i hallen eller
hygge med diverse brætspil.

08.30 〉 – 9.30. Morgenmad og andagt
10.00 〉 Bibeltime v. Egon Kattner
”Bøn i trængsler 2” (Dan. 2)
12.00 〉 – 13.00. Frokost
13.30 〉 Bibeltime v. Egon Kattner
”Bøn i trængsler 3”
(Dan. 6 og 9)
Herefter: Gruppearbejde om bøn
14.30 〉 Kaffe
15.00 〉 Tidsrummet er frit til : gåtur,
læs en bog, få sovet, sport i
hallen eller hvad du har lyst
til. Der kan evt. blive mulighed
for spørgetime.
18.00 〉 H. M. Dronningens nytårstale
18.30 〉 – 21.00. Festaften
21.00 〉 – 23.00. Sang / frit samvær
/ vidnesbyrd mm.
23.30 〉 Bedemøde

〉 Egon Kattner er bl.a. tidligere præst ved Vigerslev kirke i
København. Han har også i flere omgange fungeret som
lærer på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.
I dag fungerer han som præst hos Evangelisk Luthersk
Mission i København.

Tirsdag d. 1. jan.
08.30 〉 – 9.15. Let morgenmad
(for dem der ikke kan sove)
11.00 〉 Brunch
12.30 〉 Bibeltime v. Egon Kattner
”Daglig bøn” – Fadervor
(Matt. 6,5-13)
14.00 〉 Oprydning og rengøring

〉 Under møderne vil der være et rum til forældre med
mindre børn, hvor der er installeret højtalere. Der vil også
være børne- og juniormøde under et par af møderne.

Transport
〉 Der går bus fra Randers busstation via rute 213.
Fra Randers togstation til busstationen går der bybusser.
Se www.midttrafik.dk.
〉 Har du mulighed for at tage folk med i bil fra Aarhus eller
Randers, hører vi gerne fra dig.

tilmelding

(alt skal oplyses)

❱ frist: senest 1/12-2012. derefter stiger prisen 50 kr. pr. pers.
Mail følgende oplysninger til Peder Hovgaard: nyt.liv@fiberpost.dk
eller send blanketten til Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg
eller ring til tlf. 20 98 80 13 / 98 84 43 84
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Diabetiker el. andet til køkkenet
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