JESPERHUS2022

JESPERHUS2022

PROGRAMFOR 28 -30. JANUAR 2022

28.01.22 - 30.01.22

FREDAGD. 28

LØRDAGD. 29

SØNDAGD. 30

Kl. 16.00
Afgang i bus fra Holstebro Ungdomsskole
Døesvej 54c.

Kl.08:00-00.30
• Aktivitetshal
(fodbold, badminton
m.m.).

• Oprydning og rengøring.

Kl. 17.00
• Ankomst v/ indgangen

Kl. 08:00-16:00
• Minigolf

Ca. kl. 11.00.

• Indkvartering

kl. 10:00-19:00
• Bowling, VR

• Aftensmad

• Hytten ”godkendes”,
mere oprydning.

• Afrejse
Afhentning ved Holstebro Ungdomsskole,
ca. kl. 12.00
Tak for denne gang...

• Hyttehygge!

Kl. 10:00-22:00
• badeland

Kl. 17:00-21.00
• Abeland, bowling, VR
er åben

Kl. 11:00-16:00
• Piratland
(Blomsterpark).

Kl. 18:00-22.00.
• badeland er åben

• Zoo (Blomsterpark).

Husk at handle
ved købmanden
til morgenmad.
Kl. 21.00-23.00.
• Fredagshygge i Aktivitetshallen
Kl. 23:30
• Skal man være i
egen hytte

• 4D-biograf (Blomsterpark).
-lasergame er åben i
blomsterparken

ER
DET NOGET
FOR DIG?

Så tilmeld di
g på
www.holsteb
ronx.nu

Kl. 19:00-22:00
Abeland er åben
Badeland
Kl. 20:00-23:00
• Diskotek
Kl. 00:30
• Skal man være i
egen hytte

Fællesspisning/Aftensmad
Pizzabuffet (+ sodavand).
Spiseplan udleveres i
Jesperhus.

550 kr.

for hele weekenden,
inklusiv transport,
overnatning i hytter
aktiviteter og
fuld forplejning.

JESPERHUS2022

Fredag d.28.01.22 - Søndag d. 30.01.22

HVAD ER JESPERHUS 2022?

550 kr.

for hele weekenden,
inklusiv transport,
overnatning i hytter
aktiviteter og
fuld forplejning.

INFOMØDE

Denne aften er for alle tilmeldte og
det er her vi sammen får lavet hyttelister og giver praktisk information om
turen.
Formøde for tilmeldte
Torsdag d. 13. Jan Kl. 17-18
Holstebro Ungdomsskole
Døesvej 54C, Holstebro

Vi bliver mere end 600 unge fra 7. klasse. Holstebro skal afsted sammen med, Viborg og Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole. Ungdomsskolerne har hele Jesperhus for sig selv denne weekend. Du kommer
til at møde en masse andre unge, der er kommet for at have det sjovt
og være sammen i et fedt fællesskab. Jesperhus er de senere år
blevet bygget vildt meget om, og i år kan du blandt andet prøve VR
game, junglestien i blomsterparken, 4-D biografen, Abeland, bowling,
Lasergame, badeland, diskotek lørdag aften og meget mere.

Skulle du eller dine forældre have
nogle spørgsmål, er I meget velkomne
til at kontakte
Marlene fra Holstebro Ungdomsskole
på 20971359

HVORDAN SKAL VI
BO?
Vi skal bo i hytterne på
Jesperhus Camping. I
skal lave mad til de fleste
af måltiderne. Ungdomsskolen betaler for fællesspisning lørdag aften.
Der udleveres en fælles
”madcheck” til hele hytten
ved ankomsten, så I skal i
fællesskab handle ind hos
købmanden på campingpladsen. Der vil være en
medarbejder i butikken til
at hjælpe jer.
Hver hytte har en ”hyggefomand”, som er hyttens
kontakt til lederne. Det er
den person, der står øverst
på hyttelisten. I er selv
ansvarlig for inventaret
og slutrengøringen ved
afrejsen.

Når I kommer til campingpladsen fredag, får I
en nøgle ved indgangen.
Dernæst kan I installere
jer i hytterne. I skal blive i/
ved hytterne, indtil vi har
været rundt med madchecks og diverse informationer.
Hyttefordeling
Der kan være 7 personer i
hver hytte, dog er der kun
dyner, puder, service og
bestik til 6 personer.
Hvis du står som nr. 7 på
hyttelisten, skal du selv
medbringe, sovepose,
liggeunderlag og bestik
og service. Fordelingen af
hytter aftales inden turen
og de der selv skal medbringe ovenstående for
besked.

REGLER PÅ TUREN

• Alt rygning er forbudt

• Man er positiv over for arrangementet, og følger ledernes anvisninger.

Ovenstående plejer ikke at være noget problem, men for en god ordensskyld understreger vi det altid.

• Man er indforstået med at indtagelse af alkohol og euforiserende
stoffer, er absolut forbudt.

Hvis disse regler ikke overholdes, vil
eleven i yderste konsekvens blive
hjemsendt for forældrenes regning!

