
 

UGE 41 

Studietur 
UDFORDRING – NATUR - OPLEVELSE 

Vi udfordrer os selv endnu 
engang… 

De naturskønne områder omkring Trelde næs kommer 
til at danne rammen om vores 3 dages  

UDFORDRING – NATUR – OPLEVELSES tur. 

Vi skal prøve kræfter med os selv og styrke sammen-
holdet med hinanden. 

Vi kommer tilbage med hjerterne fulde af oplevelser. 

ONSDAG 
5. oktober 

TORSDAG 
6. oktober 
Lejrliv ved 
Trelde næs  

FREDAG 
7. oktober 
Wellness og 
hjemkomst på 
opholdsstederne
kl. 18.00 

E F T E R Å R E T  2 0 1 5  

U 
N 
O 

Afgang fra 
skolen kl. 8.30 

MANDAG TIRSDAG 

Skoledag hvor vi 
fejrer Nadja og 
Madelenes 
fødselsdage 

Motionsløb kl. 
8.30-12.00 i 
Juelsminde 

8. oktober 9. oktober 
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UGE 41 EFTERÅR 2015 

Programmet  

Mandag 

Vi mødes på skolen til normal tid kl. 8.30. 

Bussen pakkes og vi drager af sted mod Trelde 
næs – vi er lidt nervøse for, hvad der venter os. 

Vi ankommer ved vores bestemmelsessted 
omkring kl. 11.00 og slår lejr. 

Vi fordeler ansvarsområder og får os indrettet 
trygt og godt. 

O-løb i området. 

Bålet bliver tændt og vi er ved at være godt 
sultne. 

Lejrliv om aftenen – måske en skumfidus eller to. 

Vi går en længere travetur. Vi bliver sikret og 
guidet i hvordan man rappeller.  

Vi kravler ud over kanten med sommerfugle i 
maven. 

Tilbage i lejren laver vi små udfordringslege 
og synes, det er svære end det ser ud til. 

Om aftenen holder vi afskedshygge for Anja 
(vores praktikant). 

Vi kravler i soveposen og nyder vindens susen i 
trætoppene…. og håber på, at vi ikke skal op 
og tisse om natten. 

Tirsdag 
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Onsdag 

Vi pakker lejren sammen. 

Vi synes, det har været en fed udfordring – vi 
har klaret det bedre end vi troede. 

Vi kører til Fredericia og får en dejlig wellness 
oplevelse i tyrkisk bad. 

Efter en fantastisk oplevelse af igen at være ren 
og dufte godt, drager vi hjemad. 

Vi glæder os et godt måltid mad. 

Ved sengetid har vi aldrig elsket vores dyne og 
pude så højt. 

Vi mødes til en efterbearbejdelse af 
turen samt fejring af to fødselsdage. 

Vi snører løbeskoene og begiver os på vej 
gennem Juelsminde by og omegn via “Kend din 
landsby” ruterne. Vi finder QR koder og håber 
på, at vi ikke farer vild. Vi skulle jo nødig løbe 
længere end planlagt. 

Vi har inviteret Christianshede Zoo og Holsted til 
at være med. 

Torsdag 

Fredag 
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UGE 41 EFTERÅR 2015 

 

PAKKELISTE 

Kontakt oplysninger 
Ditte: 2628 8517 
Marianne: 2894 1973 
Kim: 2179 4249 
Rasmus: 3162 6900 
 

 

# Skiundertøj 

# Undertøj 

# Strømper + sokker 

# Langærmet bluse (varm) 

# T-shirts 

# Lange bukser (ikke cowboybukser) 

# Regntøj 

# Vinterjakke + hue + handsker 

# Vandrestøvler + sportssko 

# Lille tur rygsæk 

# Et komplet sæt rent/tørt tøj i plastikpose 
med navn til hjemturen (bliver i bussen) 

# Tandbørste + tandpasta 

# Håndklæde + badetøj 

# Plastikpose til vådt/beskidt tøj 

# En meget varm sovepose  

# Pandelampe/lommelygte + batterier 

# Liggeunderlag 

# Personlig medicin 

# Thermo krus + tallerken + bestik 

# Drikkedunk 

HUSK DU SELV SKAL BÆRE DINE TING SÅ 
BEGRÆNS DIG J 


