Jesperhus september 2019
Kun for 7. klasserne.
Glæd dig. Tre dage med fede oplevelser sammen med ca. 600 andre unge.

Program
Fredag den 27. september

Opsamling i bus, 6 steder
Ankomst og nøgleudlevering
Indkvartering og aftensmad
(madpakker)
Svømmehallen er åben for badning.
Kl. 23:00 Der skal være ro på pladsen
Kl. 24:00 Der skal være ro i egen hytte.

Lørdag den 28. september

Kl. 7:30 Vækning
Kl. 8:00 Morgenmad udleveres
Kl. 10:00-22:00 Badeland er åbent
Kl. 11:00-15:00 Aktiviteterne åbner
(nogle aktiviteter kræver reservation,
besøg lederhytten). Maling af T-shirts.
Kl. 21.00-00:30 Stort diskotek
(mulighed for karaoke)
Kl. 01:00 I skal være i egen hytte.

Kørsel 27.9:

Bus 1:
Skjern rutebilstation, kl.15:30 (12)
Videbæk skole, Busholdepladsen,
kl. 16.00 (12)
Spjald skole, busholdepladsen kl.
16.15 (4),
Tim, Shell, kl. 16:30 (6)
2 voksne/34
Bus 2:
Hvide Sande, Parallelvej 116, kl.
16:00 (20)
Ringkøbing, Ungdomsskolen,
Birkmosevej 32, kl. 16:20 (34)
derefter Jesperhus
3 voksne/54
Afgang Jesperhus feriecenter,
søndag d. 29.09. kl. 10:00.

Kontaktperson:
Ole Buchreitz Jensen, 20450056
ole.jensen@rksk.dk
Oplysning om sygdom, medicin,
afbud m.v.

Program:

Det endelige program med åbningstider, regler, beliggenhed
m.v. hænger ved lederhytten.

App:

Jesperhus har en app, med kort og
info om området.
Følg os på www.riskus.dk og
Facebook.

Søndag den 29. september
Kl. 08:00 Vækning
Kl. 08:00-09:00 Morgenmad udleveres
Kl. 09:00-10:00 Pakning og rengøring
Kl. 10:00 Afrejse
Kl. ca. 11.-12. Hjemkomst

Praktiske oplysninger:

Indkvartering:
I skal bo i seksmandshytter på Jesperhus Feriecenter, du skal bo på værelse med 5 af samme køn. I er selv ansvarlige
for hytten, hvis noget bliver ødelagt, samt slutrengøringen ved afrejse.
Mad:
Til fredag aften bedes du selv medbringe en madpakke. Lørdag og søndag morgen udleverer vi morgenmad ved lederhytten, som I kan spise i egen hytte (juice, kaffe/te, rundstykker, smør, frugt, ost m.v.), derefter er der program for
hele dagen. Lørdag middag skal I selv lave/købe/medbringe mad.
Købmanden på pladsen er åben, men det er billigere at have købt noget med hjemmefra. Lørdag aften er der al det
pizza I kan spise i restauranten. Søndag morgen udleverer vi fælles morgenmad igen ved lederhytten.
Medbring:
Praktisk tøj, sko og sportssko, badetøj, håndklæde, skiftetøj, regntøj, lagen, pude– og dynebetræk, toilettaske, et
viskestykke, karklud, lidt opvaskemiddel, madpakke til fredag aften, musik, brætspil, penge og evt. medicin. Medbring også gerne en soundbox, men ingen Dakke Dak-musik efter kl. 23:00.
Regler:
Vi har meget få regler på turen, men følgende skal overholdes: Turen er alkohol– og tobaksfri, henstillinger
fra lederne skal naturligvis overholdes, beskeder fra livreddere og personale i svømmehallen skal respekteres, hjælpsomhed og godt kammeratskab er en selvfølge. I Jungle Zoo og det nye Abeland er der særlige regler på stedet— de
skal også overholdes.
Hilsen 6 voksne, som glæder sig til turen.

