JESPERHUS 2022
WEEKENDTUR					 FOR 7. KLASSER

JESPERHUS-TRÆF
EN LÆKKER WEEKENDTUR FOR 7. KLASSER
Glæd jer til tre dage med store oplevelser sammen med 500 andre unge. Lav mad sammen i jeres egne hytter, og oplev i det hele taget ferieparken på en helt ny måde. Vi har
linet aktiviteter op til jer fra tidlig morgen til sen aften, og I vælger selv.
Program (Ændringer kan forekomme)

Hytterne

Fredag
Indkvartering og aftensmad (madpakker)
Svømmehallen er åben – hyttehygge.
Kl. 23.00 skal der være ro på pladsen
Kl. 24.00 er I i egen hytte

I skal bo i seks- eller syvmandshytter på Jesperhus Feriecenter. Gruppen er selv ansvarlig for inventaret og slutrengøringen søndag formiddag.

Lørdag
07.30-08.00:
08.00-10.00:
10.00-22.00:
11.00-15.00:
10.00-19.00:
10.00-22.00:
21.00-00.30:
01.00: 		
Søndag
08.00: 		
08.00-09.00:
09.00-11.00:
11.00: 		
12.15 (cirka):

Vækning
Morgenmad i hytterne
Badeland åben
Aktiviteterne åbner
Bowling
Lasergame
Stort diskotek
I er i egne hytter
Vækning
Morgenmad i hytterne
Pakning og rengøring
Afrejse
Hjemkomst

I skal selv lave mad til de fleste måltider. Der er
mulighed for at handle hos Købmanden i Jesperhus. For eksempel brød og drikkevarer. Men jo
mere I handler hjemmefra, jo billigere er det.
Vi arrangerer stort pizzabord lørdag aften.

Regler

Vi har meget få regler på turen, men følgende
skal respekteres:
Turen er selvfølgelig alkohol- og tobaksfri.
Overtrædelse medfører hjemsendelse.
Vi er mange sammen, derfor er hjælpsomhed
og godt kammeratskab en selvfølge.

ALT DET PRAKTISKE
Datoer

28. - 30. januar 2022
Vi holder også planlægningsmøde om turen i
januar 2022. Deltagerne får nærmere besked.

Pris

350 kroner plus mad.

Tilmelding og betaling

Kontaktpersoner

Anders mølbak
Mail: anmoe@viborg.dk
Ranjith Balasubramaniam
Mail: rba@viborg.dk
Nicolai Stensdal Munck
Mail: nsm@viborg.dk

Begge dele foregår på vusk.dk. I kan tilmelde jer
fra 22. november 2021 kl. 15.00.

Martin Trankjær
Mail: mtra@viborg.dk

Pakkeliste

Kurt Vestergaard
Mail: kuv@viborg.dk

Praktisk tøj og sko + skiftetøj og skiftesko
Badetøj
Håndklæde
Evt. regntøj
Lagen, pude- og dynebetræk
Toilettaske
Viskestykker og karklude
Madpakke til fredag aften
Lidt lommepenge

Ved spørgsmål, kontakt den leder, der har været på
besøg på din skole.

Læs mere om feriestedet her:
www.jesperhus.dk

Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et
ungdomsunivers med fritidstilbud til unge fra
Viborg Kommunes 7. klasser og opefter. Vi har
klubber i hele kommunen, vI har en bred vifte
af fritidshold, der tilbyder alt fra anderledes
sport til boglige og kreative fag. Vi tilbyder rejser til Paris, London, Tjekkiet og skituren i vinterferien. Vi har weekendture til blandt andet
Vigsø og Jesperhus, og vi tilbyder førstehjælpskursus og kørekort til knallert og traktor. Se
det hele og tilmeld dig på

VUSK.DK

