
 

KÆRE SAMURAIER 
   Find din indre kriger frem og kom i zen, når Panum-Klanen tager dig med sydpå til et 

stævnemøde med alle dine sanser. Vi glæder os til at dele 6 fantastiske dage med jer! 

 

Du bedes machere i takt (gerne til Rigtige mænd-temaet fra Mulan) til 

  

Hovedindgangen til Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København K 

Klokken 08.50 fredag d. 20. august 2021 

 

Efter fælles modtagelse drager vi fælles til  

 

Vestenskov Skole, Vestenskovvej 51, 4900 Nakskov 

 

Enhver kriger har brug for at vende hjem til egne gemakker efter krig, så du kan forventes 

tilbage om eftermiddagen d. 26. august. 

 

Derudover bedes du medbringe disse nødvendigheder i tasken 

- Praktisk tøj og fodtøj, herunder tøj der kan tåle vand 

- Toiletsager 

- Sovepose/sengetøj, hovedpude + lagen! 

- Alt det praktiske i form af: håndklæde, viskestykke, karklud, sølvpapir og en rulle 

sorte sække 

- Madpakke til frokost (uden mad og drikke, dur helten ikke) 

- Hver 5. skal medbringe en japansk øl 

- Betaling for eget drikke-forbrug (oftest mellem 500-900 kr.) – vi tager mobilepay 

og kontant 

- Alle skal medbringe deres yndlingssnack/choklade/slik 

- ALLERVIGTIGST: jeres sjoveste udklædningstøj i alle farver  

 

I Panum-Klanen er der plads til alle, store som små, morgenmennesker og natteravne. 

Rusturen sørger både for sodavand, øl og cider, så alle kan blive læsket i deres foretrukne 

drik. Man er selvfølgelig velkommen til at medbringe egen yndlingsdrink, hvis førnævnte 

ikke tiltaler Dem. 

 

Ved spørgsmål kan der ringes eller skrives til Stine på 31 33 42 18. 

Ved særlige kostforhold eller allergier kan du tage fat i Jonas på 61 68 79 77. 

 

HUSK at blive en del af vores Klan på Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/1236915740105608/edit 

 

Vi følger selvfølgelig gældende coronaregler.  

 

Kærligst  

AB, Slips, Chrelle, Lando, Grød, Jones, Jaoby, Skraldeposen, SM, Enrique, Pingvin og Vik 

(vi har også rigtige navne og er søde studerende, der glæder os meget til at se jer <3  

https://www.facebook.com/groups/1236915740105608/edit

