
Vær hilset skjalde og skjoldmøer 
fat jeres stridsøkser thi heimdals horn har 
gjaldet igen, og alle gæve vikinger samles 
atter i midgård til gilde. 

Et stort nordisk tillykke til jer alle, da i er blevet optaget i Panums gildesale. 
I er de modigeste og tapreste vikinger, midgård har at byde på!
Men før i for aMen før i for alvor kan ascendere til Valhalla og bryde brød
med Thor og Odin, må i dog først bevise jeres værd som vikinger, 
Derfor drager vi Sammen afsted til Udgård, bedre kendt som:
  JEGINDØLEJREN, KONGEVEJEN 86, 7790 THYHOLM
Vi sejler afsted i samlet flok, i det mest majestætiske vikingeskib norden nogensinde har set. Derfor mødes vi ved: 
  PANUM INSTITUTTET, BLEGDAMSVEJ 3B, HOVEDINDGANGEN
  FREDAG D. 16 AUGUST, KLOKKEN 08:50
SSåfremt Ragnarok og fimbulvinteren ikke indtræder undervejs, forventes hjemkomst:
  TORSDAG D.22 AUGUST, OMTRENT KLOKKEN 17
Som en sand viking forventes i at have pakket godt til jeres livs største togt. en viking bør medbringe:
- Viskestykke, Karklud, Sorte sække, Sølvpapir
- Madpakke til første dag, der er en sand viking værdig
- Standhaftigt fodtøj
- Lagen, sovepose, hovedpude, håndklæde
-- Masser af forskelligt udklædningstøj, så i kan skille jer ud fra mængden
  i de store festsale, til enhver lejlighed
- Tøj der kan modstå enhver slags vejr
- Hver anden skal tage en bordtennisbold med
- En vandmand
Prisen for ugens indtagelse af mjød og fluesvamp og eventuelt sunkne skibe forventes at dækkes af egen pung, 
og det forventes derfor at en viking medbringer mellem 400-900 kr, alt efter mjødtørsten - Der kan også
bebetales med mobilepay.
Turen kommer til at indeholde oplevelser til enhver type viking. Såvel de frembrusende tilbedere af tordenguden 
Thor, som de mere kløgtige tilhængere af visdommens gud Odin. Det bliver en fantastisk oplevelse, som man ikke 
vil gå glip af.

Yderligere inviteres i til en fest af episke proportioner d. 24 august i selveste panums haller.

Har i yderligere spørgsmål kan i kontakte vikingen Frederik på 30 24 10 93 eller Gildemester viktor på 20 66 62 00
(særligt viktor med henblik på særlige madvaner, allergier mm.)

I Kan allerede nu melde jer inI Kan allerede nu melde jer ind i vores fælles facebookgruppe på nedenstående link, hvor i kan komme 
i kontakt med os og hinanden:
https://www.facebook.com/groups/857895347922916/

Mange blodtørstige hilsner 
Skjoldmø Anna, Skjoldmø Alberte , Skjoldmø Ellen, Skjoldmø Lea, skjoldmø SOfie s, og skjoldmø sofie Z
Viking Christian, Viking Frederik, Viking Mikkel H, Viking MIkkel Z, viking Tobias og GIldemester viktor.


