TUREN GÅR TIL

Italien

24.-30. JULI 2021

BISSERUPLEJREN
VERDENS BEDSTE SOMMERLEJR
- FOR DIG, DER HAR GÅET I 1. TIL 9. KLASSE

Bisseruplejren er en sommerlejr for ca. 60 børn og ca. 25 voksne.
Som deltager kommer du til at bo på værelse med 4-5 andre nye eller
gamle venner på din egen alder i vores lejrbygning, som hvert år danner
ramme om vores utrolige rejser til spændende steder og kulturer.
Du bliver også en del af en stor familie - et bordhold - som arbejder
sammen i skøre konkurrencer og synger høje kampråb. Alt sammen
imens vi skaber stærke venskaber og minder, som vi kan tage med os
hjem efter en fantastisk uge!

Fra vores tidligere rejser

I 2021 rejser vi til solrige Italien, hvor man kan spise spaghetti,
sejle i gondoler i Venedig, se gladiatorkampe i Colosseum eller
besøge den berømte vulkan Vesuv og det skæve tårn i Pisa.
Og hvem ved, om vi møder kejser Cæsar, pave Frans eller et par
fodboldlegender, når vi rejser frem og tilbage i Støvlelandet
(som Italien kaldes på grund af sin form)?
Lad os se, hvor meget vi når på en uge!

Hvem er vi?
Bisseruplejren er en sommerlejr,
hvor alle er velkomne. Lejren hører
under Danmission, og 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.
Lejrens op til 25 ledere er
engagerede frivillige fra hele landet
- mange af os har selv været
deltagere på Bisseruplejren som
børn.
Du kan se billedere fra tidligere år
og seneste nyt fra os på
facebook.com/Bisseruplejren.
På danmission.dk/bisserup kan du
læse endnu mere om lejren.
Send os også gerne spørgsmål på
bisseruplejren@gmail.com.

Vi leger

Vi glæder os til at se dig
til den bedste sommer
nogensinde!
På vegne af alle lederne
Rikke Bentzen
& Andreas Kuhlmann

ITALIENSK FOR BEGYNDERE
Ja: Sí
Nej: No
Tak: Grazie
Hej eller hej-hej: Ciao
Mi scusi: Undskyld mig
Jeg taler ikke italiensk: Non parlo italiano

Vi danser

Det med småt
Tid: Fra lørdag den 24. juli 2021 kl. 15
til fredag den 30. juli (uge 30) kl. 17, hvor vi har
fælles afsked.
Forældre og familie er allerede velkomne til
kaffe fra kl. 15 fredag.
Sted: Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude.
Aldersgruppe: I juli 2021 skal du have gået i 1. og
højst 9. klasse.
Pris: 700 kr. pr. deltager
OBS: Ved framelding mindre end tre uger før
lejrens begyndelse, kan vi desværre ikke refundere
betalingen.
Tilmelding: Pladserne fordeles efter først til mølleprincippet. Deltagerne, der var med hele ugen på
sidste års lejr, har mulighed for at tilmelde sig 24
timer før andre deltagere.

le tiden
Vi bader he

Var du med på Bisseruplejren i 2020, kan du
tilmelde dig lørdag den 6. februar 2021 kl. 18.
Du får et link på mail til denne særlige tilmelding.
For alle andre åbner tilmeldingen søndag
den 7. februar 2021 kl. 18. Linket til denne
tilmelding vil kunne findes på vores
hjemmeside og Facebook-side.
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.
Mange tak!

Vi hygger
om bålet
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Vi råber og synger

Vi får nye venner
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Vi smager den lo
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Vi vandrer

Vi kan næsten
ikke vente!
Vi glæder os vildt! Ses vi?
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