
VIGSØ 2022
WEEKENDTUR         FRA 8. KLASSE



Turen til Vigsø er en fest - og det hele er planlagt 
for jer. Med i prisen får I busrejse, aktiviteter og 
partybillet. Aktiviteterne er mange og populære. 
Se selv:

Bo-cart, pandekagevogn, fodbold, lasergame, 
klatring, indspil din egen cd, atv-gocarts,  
zumodragter, badeland, stort diskotek lørdag 
aften/nat og meget andet. I kan vælge jeres  
yndlingsaktiviteter eller prøve det hele. Det er 
helt op til jer. (Der kan ske mindre ændringer og 
tilføjelser til aktivitetsudbuddet.)

Hvordan skal vi bo?
I skal bo i dejligt hus med to badeværelser, to 
soveværelser, entré, køkken, stue og egen terrasse.
Vigsø Feriecenter ligger ved Vesterhavet, tæt på 
Hanstholm. Der udsigt over Vesterhavet fra flere 
af husene. Der er wifi i alle huse og et hav af 

VIGSØ UNGETRÆF 
1000 UNGE, FEST OG FEDE AKTIVITETER
Unge fra en lang række ungdomsskoler holder ungdomsskoletræf i Vigsø Feriecenter 
fra fredag den 23. til søndag den 25. september 2022. Skal I med? Eneste krav  er, at 
I (som minimum) er startet i 8. klasse.

tv-kanaler - også tv fra ungdomsskolernes aktivi-
teter, produceret af elever.

Gruppen er selv ansvarlig for inventar og  
slutrengøring af huset ved afrejse.

I skal bo i hytter til 6-9 personer.

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.

Vigsø ligger lige her ved Vesterhavet.



ALT DET PRAKTISKE
Datoer
23. - 25. september 2022

Vi holder også planlægningsmøde om turen, 
hvor blandt andet hytterne fordeles. Grupperne 
aftaler, hvad de skal spise på turen, hvem der 
køber ind og hvem, der lægger penge ud til mad. 
(I betaler selv for maden.)
Her får I også bustiderne, husregler og materia-
ler om turen med hjem. 
I hilser desuden på nogle af ungdomsskolens 
medarbejdere, der skal servicere jer på turen.

Planlægningsaftenen holdes i september på 
Reberbanen 13 i Viborg. I får yderligere besked, 
når vi nærmer os. 

 Pris
500 kroner plus mad.

Tilmelding og betaling
Begge dele foregår på vusk.dk eller via VUSK- 
appen. I kan tilmelde jer fra 23. august 2022 
klokken 15.00. Husk, der er kamp om pladserne.

Program
Fredag: Afrejse ca. 16.00. Ankomst og indkvartering. 
Lørdag: Aktiviteter hele dagen. Diskotek aften/nat.
Søndag: Oprydning og afrejse cirka 10.30.

Kontaktpersoner 
Anders Mølbak 
Mail: anmoe@viborg.dk

Ranjith Balasubramaniam
Mail: rba@viborg.dk

Nicolai Stensdal Munck
Mail: nsm@viborg.dk
 
Martin Trankjær
Mail: mtra@viborg.dk
 
Kurt Vestergaard 
Mail: kuv@viborg.dk

Hvis I har spørgsmål: kontakt den leder, der har 
været på besøg på jeres skole. 



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 førstehjælp og kørekort til 
knallert og traktor. Find det hele og tilmeld dig på vusk.dk


