Bisseruplejren 2020 præsenterer

Bisserup Ekspeditionen

Verdens bedste sommerlejr i uge 30 for børn, der har gået i 1.-9. klasse

...Og i år bliver det endnu vildere!

Hvad ville du
tage med dig
på en øde ø?
Svaret er 60 søde børn, 25 glade ledere,
en sangbog og tændstikker til lejrbålet!
I år kan du komme med Bisseruplejren på en
utrolig ekspedition til en hemmelig ø.
Et sted langt fra mobiltelefoner, forældre og
hverdagens travlhed skal vi bade i de friske
bølger, dyste i skøre konkurrencer, blive helt
hæse af høje kampråb og skabe minder og
venskaber for livet!
Du kommer til at bo på værelse med 4-5
andre nye eller gamle venner på din egen
alder, og programmet er fra solopgang til
soldnedgang fyldt med sjov, sang og dans.
Ja, vi skal også skrælle kartofler - men vi skal
grine og synge imens!
Bisseruplejren hører under Danmission,
og vi vil gerne være med til at formidle troen
på Guds kærlighed, håbet for en god verden
og kærligheden til Gud og medmennesker i
hele verden.
Du finder mere om Bisseruplejren på
facebook.com/Bisseruplejren, hvor du kan se
billeder fra tidligere år og læse seneste nyt.
På danmission.dk/bisserup kan du lære endnu
mere om lejren.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte os på bisseruplejren@gmail.com.

Vi glæder os til at se dig til den bedste
sommer nogensinde!

På vegne af alle lederne
Rikke Bentzen og Andreas Kuhlmann

Alt det med småt
Tid: Fra lørdag den 18. juli 2020 kl. 15 til fredag den 24. juli (uge 30).
Lejren slutter først kl. 17 efter deltagernes fælles afsked, men
forældre og familie er velkomne til kaffe og billedshow fra kl. 15.
Sted: Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude.
Aldersgruppe: I juli 2020 skal du have gået i 1. og højst 9. klasse.
Pris: Prisen for en uge på lejren er 700 kr.
OBS: Ved framelding mindre end tre uger før lejrens begyndelse, kan
vi desværre ikke refundere betalingen.
Tilmelding: De 60 pladser fordeles efter først til mølle-princippet.
Deltagerne, der var med hele ugen på sidste års lejr, har
mulighed for at tilmelde sig 24 timer før andre deltagere.
Var du med på Bisseruplejren i 2019, kan du tilmelde dig lørdag den 15. februar
2020 kl. 18. Du får et link på mail til denne særlige tilmelding.
For alle andre åbner tilmeldingen søndag den 16. februar 2020 kl. 18.
Linket til denne tilmelding vil kunne findes på vores hjemmeside og Facebookside.
Ca. tre uger før lejren, får du et deltagerbrev pr. mail med en
pakkeliste og andre vigtige informationer.
Vigtigt til forældre: Vi vil gerne vide, om dit barn f.eks. kan opleve
hjemve, ikke før har sovet fremmede steder, har en diagnose, er
allergisk eller sengevæder. Husk at skrive det ved tilmeldingen, så vi
er bedst muligt forberedt.

Fraklip fra 2019:

