
Kære unge heks eller troldmand

Det er os en glæde at meddele Dem, at De er blevet optaget 
på Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldsmandsskab.

Skoleåret varer fra lørdag den 22. juli kl. 14 til fredag den 
28. juli kl. 15 (uge 30). 

Der vil være afgang med Hogwartsekspressen fra 
perron       til Hogwarts’ adresse på Bisseruplejren, perron       til Hogwarts’ adresse på Bisseruplejren, 

Gammel Strandvej 135, 4243 Rude. 

Billetterne til Hogwartsekspressen bliver sat til salg
 den 1. februar kl. 18. 

Se venligst det vedlagte brev for flere 
informationer.
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På vegne af alle lærerne
Rikke Bentzen og Andreas Kuhlmann
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HOGWARTS 
SKOLE FOR HEKSEKUNSTER 
 OG TROLDMANDSSKAB

Vi byder Dem med på en uforglemmelig og magisk rejse, når 
Bisseruplejren i 2017 tager til troldmandsskolen Hogwarts. 

De 25 dygtige lærere står klar til at undervise 60 unge hekse og 
troldmænd i at blande eliksirer, flyve på koste og ikke mindst svinge med troldmænd i at blande eliksirer, flyve på koste og ikke mindst svinge med 

tryllestaven.

Vi skal selvfølgelig også bade i søen (men tag Dem i agt for 
kæmpeblæksprutten!) og gå ture i Den Forbudte Skov, ligesom der 
naturligvis også bliver tid at skrubbe kartofler, synge lejrsange og høre 
gode historier fra Biblen samt andre sjove Muggler-aktiviteter. 

Som elev på skolen kommer De til at bo på værelse med 4-5 andre elever, Som elev på skolen kommer De til at bo på værelse med 4-5 andre elever, 
skråle med på kampråb med Deres kollegium - Deres bissefamilie 
gennem hele ugen - og prøve kræfter med utrolige løb og magiske 

udfordringer. 

Vi glæder os til at se Dem på verdens bedste sommerlejr til Deres livs 
ferieoplevelse!

De kan læse meget mere om lejren på www.danmission.dk/bisserup. Hvis De kan læse meget mere om lejren på www.danmission.dk/bisserup. Hvis 
De har spørgsmål, er De velkommen til at sende os en ugle på 
bisseruplejren@gmail.dk eller ringe til os på tlf. 25 30 14 41. 

Husk også at synes godt om os på www.facebook.dk/Bisseruplejren, hvor 
De løbende kan se billeder og læse nyheder og opdateringer fra årets lejr. 



HOGWARTS 
SKOLE FOR HEKSEKUNSTER 
 OG TROLDMANDSSKAB

ALT DET MED SMÅT:

TID: 
Fra lørdag d. 22. juli 2017 kl. 14.00 til fredag d. 28. juli 2017 kl. 17.00 (uge 30). 
Den sidste dag er forældre, søskende og venner inviteret til afslutning kl. 15.00.Den sidste dag er forældre, søskende og venner inviteret til afslutning kl. 15.00.

STED:
Hogwarts ligger ved Bisserup ca. 15 km. vest for Næstved. 
Adressen er Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude.

ALDERSGRUPPE: 
For at komme med skal De i juli 2017 have gået 1. klasse og højst 9. klasse.

PRIS: 
Prisen for hele ugen er 600 kr. Beløbet betales samtidig med tilmeldingen.Prisen for hele ugen er 600 kr. Beløbet betales samtidig med tilmeldingen.

TILMELDING: 
De finder linket til tilmeldingen på lejrens hjemmeside 
www.danmission.dk/Bisserup.

Det er muligt at tilmelde sig fra d. 1. februar 2017 kl. 18.00. 
Pladser tildeles efter først til mølle-princippet. Ved framelding mindre end tre Pladser tildeles efter først til mølle-princippet. Ved framelding mindre end tre 
uger før lejrens start, kan vi ikke refundere  deltagerbetalingen. Tre uger inden 
lejren modtager De en ugle med et deltagerbrev med pakkeliste og andre vigtige 
informationer.

FOR DE ÆLDSTE ELEVER: 
Har De gået i 6. klasse, er De med i teengruppen. Om formiddagen er De med i Har De gået i 6. klasse, er De med i teengruppen. Om formiddagen er De med i 
vores teentalk, hvor vi taler om nogle af livets helt store spørgsmål og bliver lidt 
klogere på os selv og på kristendommen. Om aftenen præsenterer vi Dem for et 
helt særligt program, når de yngste er gået i seng.


