
Tilmelding (Alt skal oplyses også ved tilmelding på mail og tlf.)
Mail/send/ring følgende oplysninger til Linda Brix, Hammershusvej 44, 4 tv., 8210 Århus V.
tlf.: 27574818, Lindaehp@gmail.com.

Navn:

Alder:

Adresse:

Tlf:

Mail:

Diabetiker eller andet til køkkenet:

Lejren er for folk i alle aldersgrupper.

Pris for lejren:

435 kr. for voksne.

335 kr. for studerende.

260 kr. for studerende der krydser Storebælt, eller kommer fra udlandet.
150 kr. for børn og unge fra 12-18 år.
Børn under 12 er gratis.
Maks. pris for en familie er 1100 kr.
Ønsker man ikke at deltage på hele lejren, er der følgende dagspriser :
Mandag 120 kr, Tirsdag 230 kr, Onsdag 120 kr.

Der vil være tre 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.
Vi tilstræber, at køkkenhjælpere er med til alle bibeltimer.

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

Tilmeldingsfrist: senest 1/12-13 derefter stiger prisen 50 kr. pr. person.

Lejren afholdes på: Djurslands Efterskole

Kanneshøjvej 43

8585 Glesborg.

Medbring: Bibel, sportstøj + indendørs sko til hal, dyne, pude, lagen, betræk, sovepose evt.
fyrværkeri (der er madresser til alle på skolen).

Der vil være bogsalg på lejren.
Vi har dankort, men tag gerne kontanter med på lejren.

www.nytliv.dk

Mandag d. 30/12 til onsdag d. 1/1
på Djurslands Efterskole i Fjellerup.

v1 Og nu du, mit barn! hent kraft fra nåden i
Kristus Jesus



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

16:00 Velkomst.

Bibeltime v. Jens Olsen

Udvandringen af Egypten 1.
18:00 Aftensmad.

19:30 Bibeltime v. Jens Olsen

Udvandringen af Egypten 2.

21:00 Kaffe i grupper, efterfølgende er der mulighed   
for sport i hallen eller hygge med div. bræt spil.

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

10:00 Bibeltime v. Jens Olsen

Udvandringen af Egypten 3.

Herefter samtale i grupper.

12:00 - 13:00 Frokost.

13:30 Bibeltime v. Henrik Gren Hansen

2. Timotheusbrev kp. 1-2.

14:30 Kaffe.

15:00 Eftermiddagsaktiviteter med 2 tilbud: 
1. spørgetime
2. holde fri.

18:00 H. M. Dronningens nytårstale.

18:30 - 21:00 Festaften.

21:30 - 23:00 Sang / frit samvær / vidnesbyrd mm.

23:30 Bedemøde frem til kl. 24.00.

00:30 Natmad

Onsdag d. 1. januar

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

11:00 Brunch

12:30 Bibeltime v. Henrik Gren Hansen

2 Timotheusbrev kp. 3-4.

14:00 Oprydning og rengøring.

15:00 Kaffe og herefter afrejse.

Lejrens talere:
• Jens Olsen bor i Ringkøbing, og er tidligere lærer på

Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing.
Jens har været medarbejder på "Vejen gennem Bibelen". 
Han vil gennemgå israellitternes udvandring af Egypten i 2. Mose
bog.

• Henrik Gren Hansen bor i Esbjerg, og er ansat som Nyt Livs
sekretær. Han vil gennemgå tekster fra 2. Timotheusbrev.

Børne- og juniormøder:
Der vil efter behov være børne- og juniormøde under et par af møderne.

Transport:
Der går bus fra Randers, Århus, Ryomgård
og videre til Fjellerup. Se mere på midttrafik.dk eller dsb.dk

Facebook:

Der er oprettet en facebookgruppe, hvor deltagere med ledig bilplads kan
finde sammen med deltagere, der har brug for transport.
Man går selv ind, og skriver på gruppens væg, hvis man mangler, eller har
ledig plads. Gruppen søges som: Nyt Liv Nytårslejr.

Kan du ikke finde transport mulighed på anden måde, er du velkommen til
at kontakte lejrudvalget. Vi vil forsøge at hjælpe, så vidt det er muligt.


