
Den onde Rita har endnu en gang udsendt sine håndlangere fra det ydre rum for at destruere Jorden. Som de 
frygtløse, kloge, yndefulde og modige Power Rangers I er, må I bekæmpe hende med jeres snilde og kraftfuldhed 

for at undgå jordens undergang!

Missionen starter på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B ved hovedindgangen kl 8.50 fredag d. 20. august 2021, 
hvor dine kommende bedste Power Ranger venner vil møde dig. Herfra drager vi på mission ud i den store 

verden, nemlig til Lejrcenter Klitten, Nellemandsvej 48, Lyngså, 9300 Sæby. Vi forventer, at missionen er fuldført 
og onde Rita bekæmpet, så vi kan være tilbage torsdag d. 26. august 2021 ca. kl 20.00 .

Som ægte Power Rangers må I aldrig gå ned på udstyr, hvorfor I bedes medbringe følgende:

• Viskestykke, karklud, sølvpapir, sorte sække, lagen, sovepose/dyne, hovedpude, håndklæde. 
• Praktisk tøj og fodtøj (+ evt. badetøj)
• Hver 3. person skal have en spisepind med., hver 2. skal have en pakke mel med 
• Stor madpakke og snacks til frokost og bustur første dag. Der er ikke mulighed for at købe undervejs. 
• Alt det udklædningstøj I kan grave frem fra gemmerne  (mød op i normalt tøj)
• 500-900 kr. (evt. Mobilepay) til afregning af øl, cider og sodavand der drikkes på turen.

Vi gør opmærksom på, at rusturen naturligvis også er for dem, der ikke drikker alkohol!
Særlige madforhold og allergier bedes oplyses til Power Ranger Michelle på sms/tlf.: 41592541 og øvrige 

spørgsmål kan I stille til Power Ranger Anders på sms/tlf. 22386714.  Tøv ikke med at kontakte os!

I kan desuden finde andre Power Rangers på Facebook-gruppen: Power Rangers – medicin 2021
Tilføj os endelig på Instagram: PowerRangers.Medicin

Derudover er I også inviteret til fest for hele årgangen lørdag d. 28. august om aftenen i Klubben på Panum. 

Vi følger desuden de gældende corona-retningslinjer og opfordrer alle til at tage en corona-test inden afgang.

GO GO POWER RANGERS!
Anders, Anna, Bjørk, Caroline, Charlotte, Constance, Julius, Marie, Michelle, Rasmus, Sune og Toke


