BISSERUPLEJREN
23. JULI - 29. JULI 2022

I 2022 kan du komme med Bisseruplejren på et vildt
eventyr til pyramidernes land.
På vores sommerlejr i uge 30 kan du - sammen med 60
andre børn og 25 ledere - bade i Nilen, tænde lejrbål i
ørkenen, jagte mumier og lære om hieroglyffer og sfinkser.
Hele ugen har nemlig Egypten som tema. Vi vil lege os
gennem kulturen og endda rejse tilbage til Moses' tid for
at høre historierne fra Biblen.
Som deltager kommer du til at bo på et
værelse med en håndfuld nye eller gamle
venner i vores store lejrbygning.
Det meste af lejren foregår dog udendørs,
hvor du sammen med dit hold skal dyste
i skøre konkurrencer og råbe rigtig mange
kampråb! Det bliver en uge helt uden forældre
og mobiltelefoner - men med en masse sjove aktiviteter
og frisk luft!
Lyder det fedt?
Det er det også!

BISSERUPLEJREN 2021

Bisseruplejren blev afholdt for første gang i 1977. Siden har
generationer af børn og unge hver sommer fået venner og
minder for livet.
De ca. 25 ledere er engagerede frivillige fra hele landet.
Mange har selv været deltagere som børn.
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.
Læs mere om os på danmission.dk/bisserup. Du kan også
finde seneste nyt og billeder fra tidligere år på Facebooksiden facebook.com/Bisseruplejren. Har du spørgsmål, kan
du skrive til os på bisseruplejren@gmail.com.
Kom med og oplev, hvorfor vi kalder os for verdens bedste
sommerlejr! Vi håber at se dig i uge 30.

På vegne af alle lederne
Rikke Bentzen & Andreas Kuhlmann

HVORNÅR: Fra lørdag den 23. juli kl. 15 til fredag den 29. juli
kl. 17.
HVOR: Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude.
ALDERSGRUPPE: For at deltage skal du i juli 2022 have gået i
1. klasse og højst 9. klasse.
PRIS: 700 kr. pr. deltager. Ved framelding mindre end tre
uger før lejrens begyndelse, kan vi desværre ikke refundere.
TILMELDING: Tilmelding sker via NemTilmeld, og pladserne
fordeles efter først til mølle-princippet.
Sid derfor klar ved tasterne lørdag den 5. februar 2022 kl.
18, hvis du vil sikre dig en plads. Linket til tilmeldingen vil
kunne findes på vores hjemmeside og Facebook-side.
Ca. tre uger før lejren får du en mail med en pakkeliste og
andre vigtige informationer.
VIGTIGT TIL FORÆLDRE: Vi vil gerne vide, hvis dit barn f.eks.
kan opleve hjemve, sover ude for første gang, har en
diagnose, er allergisk eller sengevæder. Skriv det ved
tilmeldingen, så vi er bedst muligt forberedt. Mange tak!
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