Vil du opklare mysterier lige som Kristian fra
Ramasjang mysteriet? Vi skal finde spor og
hjælpe detektiven Frode med at finde skurken
som er en rigtig drillepind.
Så find detektivhatten frem, tag den gerne
med, og vær' parat til at tænke logisk og
knække koden samtidig med du har det sjovt,
sammen med andre detektivlærlinge.

9. - 11.
marts
2018

8-12
år

Rabat:
SPAR 20%
- Tag en ven med, som ikke
har været på bisseruplejren
før, og både du og din ven
sparer 20% på lejrprisen
SØSKENDERABAT
- Er I flere søskende som
skal afsted, sparer I 50%
på den samlede lejrpris

Kom og vær’
detektiv for en
weekend

Børnelejr
på Bisseruplejren
Ved tilmelding betales der fuld pris. Man får
returneret evt. rabatter efter tilmeldingsfrist.

PRATISKE OPLYSNINGER
Pris:* 300 kr. for medlemmer af KFUM og KFUK
Er du ikke medlem af KFUM og KFUK koster det 125 kr
at blive velkomstmedlem
Læs mere om velkomstmedlemer: www.kfum-kfuk.dk/
info/bliv-medlem/
Ankomst: Fredag den 9. marts kl. 19:00
Sluttidspunkt: Søndag den 11. marts kl. 14:00
Her vil der være mulighed for en kop kaffe
Lejrens adresse: Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135,
4243 Rude
Sidste frist for tilmelding: 1. marts
Yderligere spørgsmål: Mette Breindahl, tlf: 26 15 15
18
Tilmelding: kursus.kfum-kfuk.dk/Kursus/
CourseList.aspx
OBS: Ved tilmelding inden den 23/2 får du 10 kr. til slikboden

TIL FORÆLDRENE
I KFUM og KFUK har vi mange forskellige lejre. Nogle er for børn,
andre er for teenagere og nogle er for alle. Ens for alle lejre, er at de
er arrangeret af engagerede frivillige der har stor erfaring med at
skabe sjove og meningsfulde aktiviteter for børn og unge.
På Børnelejren i Bisserup er vi et åbent fællesskab, der inviterer alle
børn mellem 8 - 12 år med.
Lederne har tilrettelagt en weekend fyldt med sjove aktiviteter, hvor
man kan være med uanset talent. Man bliver allerede fra start
introduceret til de andre børn og alle voksne, så det skaber et trygt
miljø for barnet at være i.
Man overnatter på 6 personers værelser. Er der allergi eller andet
skrives det i tilmeldingen.
Vi har en slikbod på vores lejr. Det er mega sejt at være barn og have
penge med til selv at kunne bestemme over - specielt i en slikbod! Vi
vil dog også gerne sikre at børnene ikke får alt for ondt i maven og har
derfor lavet et max beløb på 30 kr. pr. barn. De penge kalder vi
‘slikpenge’ og de sættes i en lejrbank ved ankomst, så børnene ikke
taber dem.
Da weekenden har fokus på fællesskab og venskab, bedes alle børn
aflevere deres smartphones/divices ved ankomst. De opbevares hos
en leder og man kan om nødvendigt få sin telefon, hvis man ønsker
kontakt med sine forældre. Den udleveres naturligvis inden afgang
søndag. Forældre kan altid komme i kontakt med en voksen, på lejren,
på følgende tlf. nr. 26 15 15 18
Vi garanterer trætte men glade børn.
KFUM og KFUK er en kirkelige børne- og ungdomsbevægelse, der
tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele
landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.
www.kfum-kfuk.dk

* Mulighed for rabat kan ses på bagsiden

