
 

 

Vær Hilset, Kære Garderer! 
 
I tilkaldes hermed af hans hellighed Pave Benedict XVI til Peterskirkens fineste 
træningsgemakker Klinteborg. Der er indtruffet kaos i Vatikanet, og jeres hjælp er på dette 
tidspunkt yderst tiltrængt.  
 
De bedes indfinde dem på adressen: 

Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B fredag d. 16. august 2019 kl. 8:50 
 
Der vil I ved hovedindgangen blive mødt af den fineste gruppe af soldater, Schweizergarden kan 
tilbyde. Samlet vil vi marchere mod kasernens gemakker. Nærmere bestemt: 
 Klinteborg FDF lejr, Ribsvej 9, 4540 Fårevejle, Ordrup 
 
Værnepligten forventes at vare 6 dage, hvorefter vi vil drage hjemad d. 22. august 2019 kl. 12:00. 
Det forventes af jer, at I ankommer til Panum Instituttet iklædt civil påklædning. Dog foreslås 
det, at I medbringer uniformer til enhver vejrbetinget kritisk situation. Udover forventes det, 
at I medbringer: 

• Viskestykke, karklude, sølvpapir og sorte sække 
• Madpakke til frokost første dag 
• Praktisk tøj samt fodtøj (Badetøj da vi residerer nær oceanet) 
• Lagen, sovepose/dyne, hovedpude og håndklæde 
• Alverdens blandet udklædningstøj 
• Hver anden skal medbringe et udprintet fotografi af sig selv som barn 
• 500-900 kr. til når ugen er omme, afhængig af hvor tørstig du er. Vi har sørget for øl, 

cider og sodavand. Ja, vi modtager betaling via MobilePay 
 
 
Desuden bør I berede jer på, at Pave Benedict XVI som tak ønsker at se jer lørdag d. 24. august 
kl. 21 i Panum Instituttets Studenterklub sammen med alle de andre håbefulde 
rustursgængere. 
 
I bedes tilmelde jer gardens facebookgruppe: 

https://www.facebook.com/groups/PanumsSchweizergarde/ 
 
Yderligere spørgsmål kan rettes til Overkommandant Maria på tlf: 40 32 30 36 (kan både 
dansk og russisk) og Vicekommandant Morten på tlf: 40 10 61 29 (taler både dansk og fynsk) 
Ved spørgsmål angående mad, allergier og andre fødevareforespørgsler bedes I tage kontakt til 
Kasernekokken Christoffer på mail: christofferschilling@hotmail.com eller på tlf: 24 87 26 09 
 
Vi glæder os enormt meget til at se jer! 
 
Bedste hilsner fra Jens, Maria, Morten, Christoffer, Gry, Linnea, Oluf, Ulrik, Malou, Caroline, 
Sofie og Mathilde  


