
Tilmelding (Alt skal oplyses også ved tilmelding på mail og tlf.) 
Mail/ring tilmelding til: Jacob Bach Christensen, tlf.: 28114609, Nytaarslejr@outlook.dk 
Send tilmelding med post til: Peder Hougaard, Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg.  
 
Navn:  
 
Alder: 
 
Adresse: 
 
Tlf:  
 
Mail: 
 
Diabetiker eller andet til køkkenet:  

Lejren er for folk i alle aldersgrupper. 
 
Pris for lejren: 
435 kr. for voksne.  
330 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: 
30/12: 120 kr, 31/12: 230 kr, 1/1: 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. Har du ønske om  
eneværelse skal dette oplyses ved tilmelding.   
Der er større værelser til børnefamilier. 
 
Tilmeldingsfrist: senest 1/12-14 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 madrasser til alle på skolen). 

www.nytliv.dk 

30/12 - 1/1 

på Djurslands Efterskole i Fjellerup. 

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i 

de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyt-

tede os over i sin elskede søns rige.  



d. 30. december 
15:00  Ankomst og kaffe. 
16:00  Velkomst. 
  Bibeltime v. Svend Åge Jacobsen     
  Hovedlinjer i Kolossenserbrevet. 
18:00  Aftensmad. 
19:30  Bibeltime v. Svend Åge Jacobsen  
  Efeserbrevet 1,3-14 
  Frelsesplanen set fra Guds side 
21:00  Kaffe  
    Sport i hallen eller hygge med div. brætspil  
  og vafler til fri afbenyttelse.  
 

d. 31. december 
08:30 - 09:30 Morgenmad og andagt.  
10:00   Bibeltime v. Svend Åge Jacobsen  
   Efeserbrevet kap. 2 
   Frelsesplanen set fra menneskets side  
12:00 - 13:00 Frokost. 
13:30   Bibeltime v. Mads Hansen  
   2. Korintherbrev kap. 4.    
14:30   Kaffe.  
15:00   Eftermiddagen er fri til f.eks.: 
   Gå en tur, sove, sport i hallen m.m. 
18:00   H. M. Dronningens nytårstale. 
18:30 - 23:30 Festaften.       
23:30   Bedemøde frem til kl. 24.00.   
00:30   Natmad 

d. 1. januar 
08:30 - 09:15  Let morgenmad (for dem der ikke kan sove)  
11:00   Brunch  
12:30   Bibeltime v. Mads Hansen 
   2. Korintherbrev 5,1-10. 
14:00   Oprydning og rengøring.  
15:00   Kaffe og herefter afrejse. 

Lejrens talere: 
• Mads Hansen bor i Aarhus og læser teologi.  
• Svend Åge Jacobsen bor i Haderslev og er bl.a. tidligere lærer på  
 Luthersk Missions Højskole i Hillerød.   

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

Transport: 
Der går bus fra Randers, Aarhus, 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 transportmulighed på anden måde, er du velkommen til 
at kontakte lejrudvalget. Vi vil forsøge at hjælpe, så vidt det er muligt.  

Svend Åge Jacobsen siger om sine timer:  
De to breve som, vi skal arbejde med på nytårslejren, er tæt 

forbundet med hinanden. Baggrunden for Kolossenserbre-

vet er kort beskrevet i Kolossenserbrevet 2,16-23. Sagen er, 

at den kristne menighed i Kolossæ er under pres fra både 

jøder og gnostikere, som hver for sig (for) dømmer de krist-

ne. Sagen er så alvorlig, at deres leder Epafras rejser til 

Rom for at tale med Paulus om det. Apostlen svarer gennem 

to breve, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet. Det første er 

konkret til dem i Kolossæ, hvor Paulus sender hilsener til 

menigheden, og dens problemer tages op. Efeserbrevet der-

imod er et lærebrev, hvor de nævnte problemer behandles 

principielt. Dette brev blev rundsendt til en række menighe-

der i Lilleasien. 


