
Børkoplejren 2018, Indbydelsen på arabisk:

تخييم صيفي 2018
التخييم الدوليي المسيحي في بوركوب

2018 يوليو. 20 ي. 16

يسوع مع رحلة

Vend

كثيرا         بكم مرحبا بوركوب في الصيفي المسيحي بالتخييم استمتع

معا             سنكون ايام خمسة لمدة مختلفة ثقافات و متعددة دول من مشاركين اشخاص
حول      من دولية زمالة العالم.في

نشاطات       هناك وسيكون المسيحي اليمان عن و      سنستمع الغناء و التحدث و رياضية
جدد          اصدقاء على نحصل و اجنبية ولغات الموسيقى الى .استماع

بوركوب       في النجيلية المدرسىة في التخييم الساعة   . سيجري الثنين يوم سيبدأ
الواحدة      الساعة الجمعة يوم وينتهي  .الثالثة

النشاط اليومي برنامجي

الفطور: صباحا 8:00

الصلة : صباحا 9:05 لقاء

بعض  : صباحا 9:30 مع نغني

النجيل  : صباحا 10:00 دراسة إجتماعة

الغداء: صباحا 12:00

إستراحة: مساء 1:30

والشاي : مساء 2:30 القهوة

نشاطات: مساء 3:00

العشاء: مساء 6:00

التجمع: مساء 7:30

VEND



معلومات اشتراك

السعر

البالغين 500كرون 

اللجوء  200كرون  لطالبي

الندماج 200كرون 

المساعدات  250كرون  متلقي

لعائلة   1200كرون  سعر أعلى

اللجوء     600كرون  طالبي لعائلة سعر أعلى

عمر     من أطفال 0ي5مجانا

عمر     أطفاليمن السعر 6ي12نصف

معك من الهام ان تجلب معك

لباس              . و المرحاض مستلزمات و مناشف و دافية اغطية و اوراق و النوم كيس
المسائية   للحفلة خاص

      , التخييم     الى للوصول لدفع ونقد بلغتك انجيل لديك كان .اذا

عنوان التخييم الصيفي

Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1 7080 Børkop tlf 30 80 74 32 
بوركوب       محطة في انزل بالقطار اتيت اذا

 Indre Mission   قبل من نظمت

اخر موعد للتسجيل يونيو  22

التترنت           على أسرتك و نفسك سّجل و الموقع رابط هذا إستجدم

http://imta.dk/tvaerkulturelle-lejre/Boerkop

 . مبكرا      بالتسجيل سارع لذلك محدودة الماكن

VEND

تفاصيل التخييم الصيفي

رسالته             و المسيح يسوع على نركز سوف النجيل في دروس ثة ثل في



الوقت      نفس في خاصة برامج الشباب   .عندهم و الطفال

الحفلة المسائية

حول من و الدنمارك من المشاركين من بمداخلت جدا مثيرا سيكون مساء الربعاء

.العالم

ارتداء اللباس الخاص ببلدكاء اذا كان ممكنا

مهام المشاركين

الصحون             تنظيف و الطاولة تجهيز مثل البعض بعضنا بمساعدة نقوم آخر. سوف
إستخدموها          التي الغرف بتنظيف يساعدون الشباب و البالغين كل   .يوم

لمزيد من المعلومات التصال

Krista Rosenlund Bellows 

21313455 /landsleder@imata.dk 

الصيقي    التخييم في !أشوفك


