
Kære aspirerende Superman/Superwoman 

I er alle blevet optaget pa  Super Instituttet – skolen hvor man lærer at blive en ægte superhelt! Vi 

skal afsted pa  en helt fantastisk tur hvor I skal lære hvordan man befrier Losch Lane, besejrer Lex 

Luthor og generelt bare ser fantastisk ud i spandex.  

Derudover skal I naturligvis ogsa  lære jeres kommende medstuderende og kollegaer rigtig godt at 

kende. Vi kommer samtidig til at lave en masse spændende faglige samt sociale aktiviteter for jer—

der er meget vægt pa  den del af de heltekompentencer som I skal bruge jeres første a r pa  Super Insti-

tuttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgang til turen finder sted fredag d. 16. august kl 8.50 ved Panum Instituttets hovedindgang,   

Blegdamsvej 3B, 2200 København N.  

Turen slutter den 22. august omkring kl. 18 pa  Panum Instituttet. 

 

Turen forega r i a r pa  Visby Fritidscenter, Høybergvej 65, 6261 Bredebro. 

Vi gør venligst opmærksomme pa , at rusturen ogsa  er for superhelte, som ikke ønsker at drikke alko-

hol. 

Hvis der er nogle spørgsma l anga ende turen – eller livet, kan man rette henvendelse til nedensta ende 

Tobias Berg, 28903234, tbtalks@gmail.com  

Hvis man har særlige madallergier eller madhensyn bedes man kontakte Emma pa :                            

emma_odgaard@hotmail.com 

Eller stille spørgsma l i Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/917364761929299/  

Vi glæder os til at se jer 

Ace, Rulle, Hvidløg, Smukke, Snut, Jonas O, Bigfoot, Ingolf, Jørgen, Natspermeren, Mor og Daddy 

P.S. Der afholdes en hjemkomstfest d. 24. august fra 21-04 pa  Panum Instituttet 

Pakkeliste 

- Madpakke til første dag 

- Lagen, sovepose, hovedpude og håndklæde 

- En rulle sorte sække, et viskestykke, sølvpapir og en 

karklud 

- Praktisk tøj og fodtøj 

- Udklædningstøj (tænk farver, parykker og skør påklæd-

ning) 

- Kontanter eller MobilePay til øl, sodavand og cider 

(mellem 500-900kr) 

- En chokoladebar 

- Hver 3. skal medbringe en cykelpumpe 
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