Aktiv sommeruge 2018
Ungdomsskolens kanotur på Skjern å
Kære forældre/elever………
Erfaringen har vist, at der altid kan opstå tvivlspørgsmål i forhold til pakning m.m. Derfor har vi
lavet denne seddel, som en hjælp til at få det mest nødvendige med, samt give et overblik over hvad
der skal ske……
Program:
08:00
10:00
13:00
17:00
18:00
20:00
??:??

Mandag d. 06.08.18.
Afgang fra Vinderup Hallen (Kom lidt før, Bussen kører nu!!).
Ankomst til Vester Mølle.
Frokost.
Vi går i land og bygger lejr.
Aftensmad.
Underholdning + Bålhygge.
Godnat og sov godt.

07:30
09:00
12:00
13:00
15:00

Tirsdag d. 07.08.18.
Så står vi op, morgenmad + oprydning af lejr.
Afgang i kano
Vi går i land, spiser frokost og gør kanoerne rene + BADER……
Vi pakker bussen og kører hjem
Hjemkomst ved Vinderup Hallen

HUSK!!!!!
Ang. mad og drikke til hele turen: Der er mulighed for at få frisk vand undervejs, og der kan også
handles ind i butikker i Brande. Ønskes varm mad, kan man låne en gastrangia af Ungdomsskolen.
Du skal give besked på forhånd, hvis du ønsker at låne en trangia.
Ring / send en sms til 2482 9892.
Vi skal kun være væk i godt og vel et døgn, så lad være med at overdrive garderoben!!!!
Tips til Pakkeliste:
1.
Badetøj, (vejret plejer at være kanon, så vi bader!).
2.
Håndklæde.
3.
Toiletsager.
4.
Evt. regntøj
5.
1 rulle sorte affaldssække. (Disse er guld værd til bagage, samt kan bruges som
regntøj).
6.
1 sæt tørt tøj.
7.
Evt. en varm trøje til bålhyggen.
8.
Praktisk fodtøj.
9.
Telt (Aftal hjemmefra, hvem du sover/deler telt med, - deltagerliste vedlagt).
10.
Sovepose + Liggeunderlag.
11.
Mad + drikke. (gas hvis I vil låne trangia *)
12.
Penge (Det kan være vi kommer forbi en købmand/kiosk – det gør vi!).
13.
* - trangia låner du på kontoret 9611 6767 / 2482 9892
Jeg håber, dette kan være en hjælp, ellers er I meget velkomne til at ringe.
Med venlig hilsen
Christina Nielsen & Gert-Jan Jonker
2812 5730
2393 8923
Ungdomsskolens ”fjeldteam”

