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LEJRREGLER:
Lejrreglerne skal læses inden ankomst!

SPIRITUSMISBRUG:
Må ikke finde sted, og overtrædelse af denne regel vil udelukke den ansvarlige for senere at leje lejren.

HÆRVÆRK OG LIGN.:
Sker der uheld eller hærværk mod bygninger, inventar, beplantning, hegn eller lignende, må dette
anmeldes til den tilsynsførende og betales efter regning.
Det er desværre et stort problem på lejren, at der bliver tegnet på vægge og køjer på værelserne. Vi er
derfor meget opmærksomme på dette, og vi vil, i de tilfælde hvor det er sket, sende en ekstraregning på
min. kr. 500,00.

KØJESENGE:
Der skal benyttes vådlagen på madrasserne så disse beskyttes, når de benyttes af småbørn. Bliver der
skrevet eller tegnet på vægge eller køjer vil der blive sendt en ekstraregning på min. 500 kr.

STØJ:
Af hensyn til naboer, skal der være ro på lejren, efter kl. 24.00. Afspilning af musik skal altid ske for lukkede
døre og vinduer. Vi beder om I vil vise hensyn.

BÅL:
Der må kun tændes bål på bålpladsen, og brænde dertil må kun tages fra brændeskuret bag bålpladsen. I
særlig tørre perioder må brandmyndighedernes restriktioner og eventuelle forbud nøje overholdes. Al ild
skal være slukket, før bålet forlades

BRÆNDE:
Brænde til pejsen findes i brændeskuret. Brændet må IKKE bruges til Bål.

SKOVEN:
Om løb i skoven henvendelse til Næstved Kommune Tlf. 55 88 55 88 eller se:
https://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/GroenneOmraader/KristiansholmsPlantage.aspx

OPSLAG:
Er kun tilladt på opslagstavlen.

RENGØRING:
Lejren skal rengøres dagligt og efterlades i fejet og opryddet stand. Stole og borde stilles efter aftale med
tilsynet, alt inventar skal stå hvor det stod ved ankomst, tag evt. billeder ved ankomst.
Rengøring udendørs: Havestole/borde samles/stables. Opsamling af affald, cigaretskodder, slikpapir, dåser
mm, ligeledes opsamles hundeefterladenskaber.

ANSVAR:
Det påhviler hvert lejrholds leder/lejer at gøre deltagerne bekendt med reglerne og at føre tilsyn med, at
disse overholdes.

AFREJSE:
Husk at låse døre og lukke vinduer, når lejren forlades!

TELTE OG CAMPINGVOGNE:
Campering på pladsen kan kun finde sted efter nærmere aftale, og skal altid ske bag ved lejren.

ANKOMST TIDSPUNKT
Ankomsttidspunktet må nøje overholdes! Af hensyn til den tilsynsførende, vil vi bede jer kontakte ham en
lille uge før afholdelse af opholdet for at aftale nøjagtig ankomsttidspunkt. Bliver I forhindret i at møde til
det aftalte tidspunkt, må I telefonisk kontakte den tilsynsførende: Børge Larsen ved opringning eller SMS på
6096 0094.

INDRETNING:
Lejren er indrettet med 5 og 6 personers værelser. Der er soveplads til i alt 67 personer.
Der er møde- og spisesal med pejs, køkken, hall med kiosk, toiletrum med brusebad og 7 værelser i
stueetagen. Spisesalens mål er 8,5m*7,25m med bordkapacitet til max. 70 personer.
Der er opholdsstue, andagtsrum og 6 værelser på 1. sal.
Køkkenet er indrettet med moderne inventar op service til 80 personer. Der er centralvarme overalt. Der er
varmt og koldt vand i køkken, bade- og toiletrum og på alle værelser. I kiosken er der en ekstra fryser.

ANDRE OPLYSNINGER / MEDBRING:
Sengetøj, sengelinned, håndklæder og vaskeklude medbringes af lejeren.
Affaldsposer, viskestykker, gulv- og karklude er fremlagt til brug under lejropholdet.
Der er opsat elektriske håndtørrere ved toiletvaskene.
Rengøringsartikler, toiletpapir og viskestykker forefindes kun i begrænset omfang.
Det anbefales at medbringe folie, stanniol el. lign. emballage til eventuelle rester, da husets service ikke må
fjernes fra køkkenet.
Lejren har ikke følgende:
Frokosttallerkener, store ovale fade, vinkarafler samt div. vinglas, bordduge, samt puder, dyner/soveposer.

INDRETNING:

SHELTERE:
På lejrens grund er placeret 2 sheltere (åbne overnatningssteder) med plads til 6 personer i hver. Disse må
benyttes af lejrens brugere, hvis man har lyst til lidt mere udfordring end blot at sove i et soverum, eller
hvis man ønsker naturen ”tæt på”. Da shelterne ligger op til skov og uopdyrket græsområde, er der en del
fugleliv. Der forefindes 12 liggeunderlag i udhus.
Det forventes at følgende regler overholdes:
•
•
•
•
•
•

Der må ikke benyttes nogen former for åben ild i shelterne, og i umiddelbar nærhed af disse.
Bål må kun etableres på den indrettede bålplads.
Det er ikke tilladt at betræde græsset på taget.
Al affald lægges i container ved lejren.
Liggeunderlag lægges på plads i udhus.
Shelterne efterlades i fejet stand.

RUTEVEJLEDNING:
Find os på Google Maps: https://goo.gl/maps/YcTHNeo8JHH2

LEJRENS ADRESSE:
”BISSERUPLEJREN” Gl. Strandvej 135, 4243 Rude.
Hjemmeside: www.bisseruplejren.dk

UDLEJNING:
Bent Mostrup, Themstrupvej 54, 4690 Haslev. Tlf. 2140 5571
udlejer@bisseruplejren.dk

AFREGNING:
Et depositum svarende til 25% af lejebeløbet betales ved lejeaftalens underskrivelse.
Det resterende lejebeløb betales efter opholdet
og forfalder til omgående betaling efter modtagelse af slutregning.

BETALINGSADRESSE:
Bent Mostrup, Themstrupvej 54, 4690 Haslev
Reg.nr. 0579 Konto 0000027510

TILSYN, RENGØRING OG FREMVISNING
Børge Larsen, Boeslunde Byvej 189, 4242 Boeslunde. Tlf. 6096 0094 Mail: tilsyn@bisseruplejren.dk

LEJRUDVALG:
Lejrens ansvarlige ledelse er en bestyrelse valgt på foreningens årlige generalforsamling.
Formand er Lene Nielsen, Ageren 18, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf. 2620 5137

EJERFORHOLD:
Lejren ejes af foreningen ”Bisseruplejren”. KFUM og KFUK i Slagelse-, Næstved-, og Østsjællandskredsene
har i samarbejde opført denne lejr. Dette samarbejde symboliseres ved tre vidt forskellige sten, der er
indmuret i pejsen i opholdsstuen. Den øverste sten er en kridtsten fra Stevns Klint i Østsjællandskredsen.
Den midterste sten er en natursten fra Munke Bjergby i Slagelsekredsen. Den nederste sten er en
munkesten fra Gunderslevholm Slot i Næstvedkredsen.

FORMÅL:
Lejrens formål er - ud fra KFUM og KFUK`s formålsparagraf – at styrke det kristne børne- og
ungdomsarbejde.
Endvidere kan lejren lejes til andre formål, såsom lejrskoler og lignende i det omfang, der er ledig.

