Bjerget
Camp

Tag på efterskole i
et døgn

Den 1. og 2. februar 2019

Kom og få en smagsprøve på
efterskolelivet!

Har du lyst til at prøve 24 timer på Bjerget Efterskole, så er årets BjergetCamp
lige noget for dig.

Tør du kaste dig ud i en weekend sammen med en
masse mennesker, du først skal til at lære at kende?

Hvis du tør så byder vi på en mulighed for at
opleve, hvordan det er at komme væk fra mors
gryder og få en smagsprøve på et efterskoleliv tæt på
havet og skoven, men langt fra gadelys og larmende
biler.
På årets BjergetCamp skal vi lege, hygge, synge, grine og opleve spændende,
underlige og nye ting. På et døgn vil du opleve at være en del af et større fællesskab
på Bjerget Efterskole:
Programmet vil bl.a byde på Workshops fra nogle af vores hovedfag:

-

• Science
• Adventure
• Forfatter
• Get Moving
• Kunst og Design
Lege og aktiviteter
Fællessang
Fællesskab
En overraskelse
En morgentur i Thys skønne natur

Tør du sove sammen med vores elever på deres værelser, deltage i de
aktiviteter vi har planlagt sammen med dem og opleve et fedt fællesskab, så skal
du tage med på BjergetCamp. Det er en gratis oplevelsesweekend for DIG,
der tænker på at tage på efterskole. Du skal være mellem 12 og 15 år, og du kan
komme alene eller sammen med nogle af dine venner.

Du skal medbringe:








Sovepose
Liggeunderlag
Tøj til både ude og inde
Idrætstøj og sko
Tandbørste mm
Håndklæde

Bjerget Efterskole er en mindre efterskole
med et stort fokus på den enkelte elevs
udvikling, hvilket vi forsøger at præsentere
med sloganet ”Express Yourself”.
"Express Yourself" er Bjergets budskab til vores elever - et budskab som fortæller,
at hos os er der plads til alle. Uanset hvem du er, så er du velkommen og vi glæder
os til at stifte bekendtskab med dig, dine meninger og dine holdninger.
"Express yourself" er også en opfordring til vores elever om, at de skal turde vise,
hvem de er, både når det kommer til personlige ytringer, kreativ udfoldelse,
livsværdier og personlig udvikling.

Tilmelding
Senest mandag den 25. januar 2019
Skriv en mail til CF@bjerget.dk
Fortæl os:
•
•
•
•

Hvem du er
Hvor du bor
Hvor gammel du er
Dit telefonnummer

Bjerget
Camp
Vi slipper glæden løs!

Se mere på Facebook eller www.bjerget.dk

