
Priser
(se alle lejrens priser på nytliv.dk)

Kost Pr.dag/hele ugen
Voksne 165 kr./1000 kr.
Børn 100 kr./600 kr.
Familie med to voksne
+ børn under 14 år 475 kr./2750 kr.

Enkeltmåltider
Morgenmad 40 kr.
Frokost inkl. kaffe (kl. 12) 65 kr.
Middag (varm mad kl. 17) 85 kr.

Måltider skal bestilles i
informationen senest dagen før.

Camping pr. dag
Familie med 2 voksne + børn
i telt/campingvogn 150 kr.
Enkelt person 75 kr.
Unge 14-18 år 50 kr.

Tilbud til unge under uddannelse
Kost og overnatning på sovesal hele ugen
(der kan medfølge forespørgsel
om praktisk hjælp) 800 kr.

Velkommen på
Nyt Livs

bibellejr
2021

17.-24. juli
på Djurslands

Efterskole,
Kanneshøjvej 43

Fjellerup
8585 Glesborg

Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have
fred i mig. I verden har I trængsler; men vær

frimodige, jeg har overvundet verden.
(Joh 16,33)På lejren vil vi synge fra

den nye udgave af sang-
bogen Lovsangstoner!

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

Hold øje med løbende
informationer vedrø-
rende lejren på nytliv.dk.



Efter aften-
møderne
kan der
købes kaffe
og te

Børn & unge
• Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem fra lejren.
Hver formiddag (undtagen torsdag hvor der er mulighed for at tage på

udflugt) holdes bibeltimer for børn, juniorer og teenagere kl. 10.30.
• Der er mulighed for sportsaktiviteter både udendørs og indendørs i hal. I

hallen skal der medbringes sko med lyse såle, der ikke laver mærker. .

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. 17. kl. 17.00.
Lejren slutter lørdag d. 24. 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.

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

Mødernes sendes
til hele pladsen via
radiosignal. Desuden
sendes via livestream
(se nytliv.dk eller
youtube)

Ved ankomst
bedes man
henvende sig
i Informatio-
nen.

Også campi-
ster skal
henvende sig
i informatio-
nen ved
ankomst

Ankomst
lørdag d. 17.
fra kl. 9.
Første fælles
måltid lørdag
kl. 17.

På grund af
corona beder
vi alle campi-
ster tilmelde
sig i god tid.



Priser – Nyt Livs bibellejr 2020

Pr. dag Hele ugen

Luksusværelse med eget bad&toilet (kun hele ugen) 2.750 kr. 

Dobbeltværelse med eget bad&toilet
Familie med 2 voksne + b rn på ét værelseø 450 kr. 2.100 kr.
Enkelt person 290 kr. 1.300 kr.
Tillæg for eneværelse 100 kr. 600 kr.

Dobbeltværelse med 2 værelser om bad&toilet
Familie med 2 voksne + b rn på ét værelseø 400 kr. 1.900 kr.
Enkelt person 275 kr. 1.100 kr.
Tillæg for eneværelse 100 kr. 600 kr.

Dobbeltværelse uden eget bad&Toilet
Familie med 2 voksne + b rn på ét værelseø 375 kr. 1.600 kr.
Enkelt person 250 kr. 850 kr.
Tillæg for eneværelse 100 kr. 600 kr.

Sovesal 75 kr. 350 kr.

Kost
Voksne 165 kr. 1000 kr.
B rn 7-18 årø 100 kr. 600 kr.
Familie med 2 voksne + b rn under 14 årø 475 kr. 2.750 kr.

Enkeltmåltider
Morgenmad 40 kr.
Frokost kl. 12 (inkl. kaffe) 65 kr.
Middag (varm mad kl. 17) 85 kr.

Camping pr. dag
Familie med 2 voksne + b rn i telt/campingvognø 150 kr.
Enkelt person 75 kr.
Unge 14-18 år 50 kr.
Str mø 25 kr.

TILBUD TIL UNGE UNDER UDDANNELSE: Hele ugen med kost og overnatning på sovesal: 800 kr.

Tilmelding til Bente Christensen
Mail: tilmelding@nytliv.dk 
Tlf.: 2339 1830

Måltider skal bestilles i Informationen senest dagen f r. ø

Efter aftenm derne kan der k bes kaffe og te.ø ø

mailto:tilmelding@nytliv.dk
Henrik
Stempel
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