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مسیح       عیسی سرورمان با همراه مسیر در

 

نماییم                می عرض خوشامدگویی دارند را مسیحیت تابستانی کمپ در حضور قصد که عزیزانی همه .به

های                       فرهنگ و رسوم، آداب، با کشورهایی از دیگر افراد با همکاری و مشارکت به را شما روز پنج طول در ما
نماییم    می دعوت .مختلف

         ) های           )  موسیقی مشترک، گفتگوهای مسیحی، ایمان و اعتقاد ، مورد در به دهیم فرا گوش تا هستیم هم با ما
فراهم                  جدید های دوستی ایجاد و مختلف زبانهای به دادن گوش و ورزش، امکان وهمچنین وسرود، پرستشی
.است

      . ساعت        دوشنبه تاریخ در میشود برگزار بورکوپ در ای مدرسه در ۱۵:کمپ جمعه        ۰۰ تاریخ در و شده آغاز
۱۳:ساعت  یافت   ۰۰ خواهد پایان .

از        است عبارت عادی روز یک برای : برنامه

ساعت   ۰۸:صبحانه ۰۰  

دعا   ۰۹:مراسم ۰۵  

میخوانیم       سرود هم ۰۹:با ۳۰

مقدس      کتاب برای ۱۰:زمان ۰۰

۱۲:ناهار.  ۰۰

۱۳:استراحت   ۳۰

چایی    و ۱۴:قهوه ۳۰  

مختلف     های ۱۵:فعالیت ۰۰

۱۸:شام   ۰۰

آوری  :  ۱۹:جمع ۳۰

ضروری  :اطلعات

ها   هزینه

کرون ۵۰۰بزرگسالن   

کرون ۲۰۰پناهندگان    

 ) می کنید    )      دریافت شهرداری از که پولی ادغام مزایای کنندگان کرون۲۰۰دریافت  



اجتماعی       های کمک کنندگان کرون۲۵۰دریافت  

خانواده      هر برای هزینه کرون۱۲۰۰حداکثر  

پناهنده       خانواده یک برای هزینه کرون۶۰۰حداکثر  

زیر      تا ی بچه ها می باشد   ۵برای رایگان سال .

های    بچه می باشد    ۱۲تا  ۶برای قیمت نصف سال .

بیاورید    خود همراه .مدارک

 

باشید       داشته خود همراه را زیر :موارد

خواب   کیسه

)  , انداز    )    زیر بالشت ، پتو غیره و تخت ملحفه

 ) (     , محلی  ملی لباس جشن، لباس بهداشتی  لوازم

باشید            داشته همراه مادری زبان به انجیل موسیقی، سازهای امکان صورت .در

میگیرد             صورت کمپ به ورود محض به و نقدی صورت به هزینه ها . پرداخت

تماس    تلفن و :آدرس

Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop, tlf. 30 80 74 32

شوید           پیاده ایستگاه این در می کنید سفر قطار با : اگر

Børkop

نام      ثبت مهلت ۶ /۲۲آخرین

کنید             استفاده خانواده  اعضای و خود انلین نام ثبت برای زیر لینک  از

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

نمایید                  اقدام وقت اسرع در کردن نام ثبت برای که میکنیم پیشنهاد پس باشد می محدود جایگاها .تعداد

 

تابستانی     کمپ مورد در : جزییات

    . و                   ها بچه شویم نزدیکتر او پیام و مسیح عیسی به خواهیم می انجیل برای شده گرفته نظر در زمان سه در
میکنند        دنبال را خود خاص برنامه همزمان   . جوانان

شب  جشن

میشود                 . برگزار دنیا سراسر و دانمارک از کنندگان شرکت تمامی حضور با مهیج جشن یک شب پنجشنبه
) باشید)              داشته همراه امکان صورت در را محلی یا ، ملی جشن، لباس

عملی   کارهای

میکنیم             کمک ظرف ها شستن و میز کردن جمع برای یکدیگر به . ما

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


کرد                خواهند کمک و همکاری کردن نظافت در جوانان و بزرگسالن همه نیز آخر روز .در

فرمایید               حاصل تماس زیر ایمیل یا و تلفن شماره با بیشتر اطلعات کسب : برای

Krista Rosenlund Bellows

2131 3455 / landsleder@imta.dk

تابستانی        کمپ در عزیزان شما دیدار امید  به

mailto:landsleder@imta.dk

