
Vi har travlt – frygtelig travlt!
 Kravl med ned gennem kaninhullet til en verden fuld af overraskelser – I er nu blevet op-
taget på medicinstudiet og derfor er I, kære børn, inviteret med til teselskab og ikke-fød-
selsdagsfest i Eventyrland, og I er ikke de eneste!
Eventyret starter fredag d. 16. august 2019 kl. 08.50, og den hemmelige dør til Eventyr-
landet findes på adressen: 

        Hovedindgangen Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh N 

Hvor de Gale Hattemagere (jeres rusvejledere) vil byde jer velkommen, og hvor vi alle vil 
lære hinanden at kende. Herefter går turen mod Eventyrland, som findes på adressen: 
Mellerup Centret, Højsetvej 25, 6534 Agerskov

De Gale Hattemagere vil selvfølgelig følge jer sikkert tilbage til den virkelige verden. For-
ventet ankomst i København er torsdag d. 22. august 2019 sidst på eftermiddagen.

Man ankommer naturligvis ikke tomhændet til Eventyrland – Hjerter Dronning forventer 
gaver, ellers mister I hovedet! Men bare rolig! De Gale Hattemagere har udfærdiget en 
pakkeliste til jer, der vil opfylde alle hendes ønsker. 
Medbring:
- Lagen, hovedpude samt dyne/sovepose
- Viskestykke, karklud, en rulle sølvpapir samt en rulle sorte sække
-- (Stor!) madpakke. Peter Kanin har haft travlt og gravet lange tunneler, så turen til Even-
tyrland er lang!
- Praktisk tøj og fodtøj til alt slags vejr – husk at vejret kan være lunefuldt i Eventyrland!
- Toiletsager inkl. håndklæde
- Alt det udklædningstøj jeres hjerte begærer! Intet er for skørt til teselskabet! Alle temaer 
er velkomne 
- Et glas med kapersbær
- Alle med smilehuller bedes medbringe noget med katte på

I Eventyrland vil der, foruden te og andre magiske drikke, være øl, sodavand og cider nok 
til alle. Det forventes, at I skal bruge 500-900 kr. på dette. Det afregnes ved turens ende, 
og I kan betale med kontanter eller via MobilePay (ja! Der er (måske) 4G internet i Even-
tyrland) 

Frygt ej, kære børn – turen til Eventyrland er for alle, også jer, som ikke drikker alkohol-
iske drikke! Der vil være masser af forskelligartede aktiviteter, så alle kan være med – 
ALLE er altid velkomne til ikke-fødselsdag!

I kan komme i kontakt med jeres Gale Hattemagere (rusvejledere) samt jeres medre-
jsende i Facebookgruppen ”Panums Gale Hattemagere”
Div. Henvendelser ang. praktiske ting, noget vi bør være opmærksomme på eller andet 
bedes henvendes til Hattemager Rose på tlf. 24 25 60 42

Hvis I har nogle allergier, specielle madhensyn, præferencer mv. bedes dette sendes hur-
tigst muligt til Hattemager Debbie på tlf. 53 65 19 42. Har man brug for en norsk- eller 
svensktalende Hattemager, kan henvendelse også ske til hende.  

Vi glæder os til at se jer! Hilsen jeres Gale Hattemagere: 
Lolle, Viktoria, Palle, Debbie, Carl, Louise, Magnus, Lando, Gustav, Jasmeen, Rose & 
Daniel

K OM  M ED! K OM  M ED!!


