Priser

Pr. dag

Hele ugen

Luksusværelse med eget bad&toilet (kun hele ugen)

2750 kr.

Dobbeltværelse med eget bad&toilet
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
Enkelt person
Tillæg for eneværelse

450 kr.
290 kr.
100 kr.

2100 kr.
1300 kr.
600 kr.

Dobbeltværelse med 2 værelser om bad&toilet
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
400 kr.
Enkelt person
275 kr.
Tillæg for eneværelse
100 kr.

1900 kr.
1100 kr.
600 kr.

Dobbeltværelse uden eget bad&toilet
Familie med 2 voksne + børn på ét værelse
Enkelt person
Tillæg for eneværelse

375 kr.
250 kr.
100 kr.

1600 kr.
850 kr.
600 kr.

Sovesal

75 kr.

350 kr.

Kost
Voksne
Børn 7-18 år
Familie med 2 voksne + børn under 14 år

165 kr.
100 kr.
475 kr.

1000 kr.
600 kr.
2750 kr.

Priseksempel: Enkeltperson på delt dobbeltværelse
Måltider skal bestilles
m/eget bad&toilet, inkl. kost = 2300 kr. for hele ugen.

i informationen
senest dagen før

Enkeltmåltider
Morgenmad
Frokost inkl. kaffe (kl. 12)
Middag (varm mad kl. 17)

40 kr.
65 kr.
85 kr.

Camping pr. dag
Familie med 2 voksne + børn
i telt/campingvogn
Enkelt person
Unge 14-18 år
Strøm

150 kr.
75 kr.
50 kr.
25 kr.

Tilmelding til Bente Christensen
E-mail: tilmelding@nytliv.dk
Tlf.: 2339 1830

Børn & unge

Aftenmøder
lørdag-torsdag
Tekster fra
Hebræerbrevet

Dan Hessellund
Herborg (Videbæk)
Seminarer: Fra Egypten til Kanaan
Mandag: Israels udvandring fra Egypten belyst historisk og arkæologisk
Onsdag: Israels indvandring belyst
historisk og arkæologisk

Carsten Vang
Aarhus
Seminar for kvinder
fredag: Guds kald til
mig som kvinde

Carsten Vang
Agnes Rahbek
Aarhus
Aarhus
Gudstjeneste søndag
sammen med Fjellerup
valgmenighed.

Klaus Vibe
Aarhus
Hjemlandstoner og
Lovsangstoner
benyttes

Morgenmad
kl. 8-9.
Frokost
kl. 12.
Aftensmad
kl. 17.

Mødernes sendes
til hele pladsen via
radiosignal. Husk
radio eller mobiltelefon med radio.

• Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem fra lejren.

Seminar for mænd fredag:
Guds kald til mig som mand
Aftenmøde fredag

• Nogle eftermiddage bliver der mulighed for at deltage i forskellige krea-

Claus L. Munk
Hundested

tive og sportslige aktiviteter. Til aktiviteter i hallen er det vigtigt med
indendørs fodtøj. Der er adgang til udendørs fodbold- og beachvolleybane.
• Tirsdag aften vil der være spørgetime for unge.

Gudstjeneste kl. 10.30
søndag.
Bedemøder kl. 10.30
mandag-fredag.
Seminarer kl. 15.30
mandag, onsdag og
fredag.
Aftenmøder kl. 19.30
lørdag-fredag

Nyt Livs årsmøde
Søndag d. 17/7
kl. 14.00
Alle er hjerteligt velkomne til at høre beretningerne fra Nyt
Livs arbejde og deltage
i drøftelserne.
Vi begynder med kaffe
/lagkage kl. 14, og det
efterfølgende møde
varer 2 timer.

Spørgetime for unge
tirsdag efter aftenEfter aften- mødet.
møderne
Sangaften torsdag
kan der
efter aftenmødet.
købes kaffe
og te

Hver formiddag holdes bibeltimer for børn, juniorer og teenagere.

Bo på værelse eller sovesal

• På skolen er der et stort antal værelser, der kan lejes for en enkelt nat eller
hele ugen. Tilmelding skal her foretages i god tid inden lejren.
• Der er også mulighed for at bo på sovesal.
• De fælles måltider, man ønsker at deltage i, angives ved
tilmeldingen til lejren, eller senest dagen før.
• Lejrens første måltid er lørdag d. 16. kl. 17.00.
Lejren slutter lørdag d. 23. over middag.
• Det er ikke tilladt at tilberede varm mad på værelserne.

Bo i telt eller campingvogn

• I det 40 tdr. land store skov- og naturområde bag ved skolen
er der gode muligheder for at bo i campingvogn eller telt.

• Der er el og vand, så man selv kan lave mad, men det er
også muligt at købe mad på lejren ved bestilling dagen før.
Ankomst
lørdag d. 16.
Gode brugte
fra kl. 9.
bøger
Første fælles
modtages
måltid lørdag
med tak!
kl. 17.

Ved ankomst
bedes man
henvende sig
i Informationen.

Også campister skal
henvende sig
i informationen ved
ankomst

