
 

Velkommen på 
NYT LIVs 

BIBELLEJR  
13.-20. juli 2019 på Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg

VOR HERRE JESUS KRISTUS OG GUD, VOR FADER, SOM HAR ELSKET OS OG 
I SIN NÅDE GIVET OS EVIG TRØST OG GODT HÅB, HAN TRØSTE JERES 

HJERTER OG STYRKE JER TIL ALT GODT I GERNING OG I ORD!  
2 THESS 2,16-17



  AFTENMØDER KL. 19.30 
Lørdag-tirsdag  v/Mikkel Vigilius, Hillerød  
Lørdag: “Vor Fader, du som er i himlene”  
Søndag: “Helliget blive dit navn” 
Mandag: “Komme dit rige” 
Tirsdag: “Ske din vilje, som i himlen således også på jorden”  

Onsdag-fredag  v/Peter Olsen, Hillerød  
Onsdag: “Giv os i dag hvor daglige brød” 
Torsdag: “Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere” 
Fredag: “Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde” 

SEMINARER KL. 15.30 
Mandag:  “En blandet gudsfrygt” (2 Kong 17)                           
  v/Peter Olsen, Hillerød 
Onsdag:  “De stærke jyders vidnesbyrd II”  
     v/Henrik Gren Hansen, Snejbjerg     
Fredag:   “Jesus som frelser”  
  v/Peter Olsen, Hillerød 

NYT LIVS ÅRSMØDE 
Søndag kl. 14 

Alle er hjerteligt velkomne til at høre 
beretningerne fra Nyt Livs arbejde og 
deltage i drøftelserne. Vi begynder med 
kaffe og lagkage, og det efterfølgende 
møde varer 2 timer.

GUDSTJENESTE 
Søndag kl. 10.30 
v/Esper Thidemann, 
Aarhus

BØRN OG UNGE 
Alle aldersgrupper skal kunne trives og få noget med hjem fra lejren. Hver formiddag 
holdes bibeltimer for børn, juniorer og teenagere. Nogle eftermiddage bliver der 
mulighed for at deltage i forskellige kreative og sportslige aktiviteter. Husk indendørs 
fodtøj til aktiviteter i hallen. Der er adgang til udendørs fodbold og beachvolleybane.



UGESKEMA

Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

8.00-9.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

10.30 Gudstjen-
este 

Bedemøde Bedemøde Bedemøde Bedemøde Bedemøde Oprydning

10.30 Børne-/
teenmøder

Børne-/
teenmøder

Børne-/
teenmøder

Udflugtsdag Børne-/
teenmøder

12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

13.00 Kreativ for 
børn/teen

Fodbold-
turnering

14.00 Nyt Livs 
årsmøde

15.00 Kaffe på 
camping-
pladsen

15.30 Seminar Seminar Seminar

17.00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.30 Aftenmøde Aftenmøde Aftenmøde Aftenmøde Aftenmøde Aftenmøde Aftenmøde

21.30 Sport i 
hallen 
Vafler i 
spisesal

Teensam-
ling

Spørgeaften Bålaften for 
børn/teen

Sang- og 
vidneaften

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
•Ankomst lørdag d. 13 fra kl. 9. Første fælles måltid er kl. 17. Ved ankomst bedes alle, 

også campister, henvende sig i informationen. 
•Møderne sendes til hele pladsen via radiosignal, så husk radio eller mobiltelefon med 

radio. 
•Hjemlandstoner og Lovsangstoner benyttes på lejren. 
•Tilmelding til Bente Christensen: tilmelding@nytliv.dk eller tlf. 23391830 
•Måltider skal bestilles i informationen senest dagen før. 
•Efter aftenmøderne kan der købes kaffe og te. 

mailto:tilmelding@nytliv.dk
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BO PÅ VÆRELSE ELLER SOVESAL 

•På skolen er der et stort antal værelser, som kan lejes for en enkelt nat eller hele ugen. 
Tilmeldning skal 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 tilmelding til lejren, eller senest 

dagen før. 
•Lejrens første måltid er lørdag d. 13. kl. 17.00. Lejren slutter lørdag d. 20. 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. 

PRISER - Se alle lejrens priser på nytliv.dk 
        PR. DAG HELE UGEN 

KOST         
Voksne       165,-  1000,- 
Børn        100,-  600,- 
Familie med to voksne + børn under 14 år  475,-  2750,- 

ENKELTMÅLTIDER 
Morgenmad       40,- 
Frokost inkl. kaffe (kl. 12)     65,- 
Middag (varm mad kl. 17)     85,- 

CAMPING PR. DAG 
Familie med to voksne + børn i telt/campingvogn 150,- 
Enkeltperson       75,- 
Unge (14-18-årige)      50,- 

TILBUD TIL UNGE UNDER UDDANNELSE 
Kost og overnatning på sovesal 
(der kan medfølge forespørgsel om praktisk hjælp)   800,- 

http://nytliv.dk
http://nytliv.dk


Priser – Nyt Livs bibellejr 2019

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
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