
Vi er mange, der skal afsted til Vigsø; faktisk er vi ca. 250 elever bare fra Mors.

VIGTIGT: Du skal lave en hytte-ØNSKEliste. Vi kan ikke  
garantere, at man kommer til at bo med alle fra ønskelisten!
Dog bestræber vi os efter at man minimum kommer til at bo 
med én fra listen. Hvis muligt dem alle.
Download hytte-ØNSKElisten på ungmors.dk.
Hytte-ØNSKElisten skal afleveres SENEST mandag d. 9. sept.

De endelige hyttelister vil ligge på vores hjemmeside www.ungmors.dk, 
tirsdag den 18. september. Den sendes altså ikke til jer.

HUSK - hytten skal SELV medbringe mad til fredag, hele lørdag og søndag morgen!
Der er en lille kiosk ved receptionen, hvor der er mulighed for at købe slik, sodavand 
o.lign.

Transport (busser): 

Afgang: fredag den 20. september fra H. C. Øerstedsvej 15 v/ Fitness Worlds/Arena-
ens parkeringsplads, kl. 16.30 (Mød op mindst 15 minutter før!)

Hjemkomst samme sted: søndag d. 22. september, kl. ca. 12.30.

Der er dyner, puder, service og bestik til 6 personer, så de elever der er  
markeret med GULT på den endelige hytteliste, skal selv medbringe liggeun-
derlag og sovepose samt bestik m.m., med mindre I selv aftaler andet.

• Mad til ALLE dage!
• Badetøj/håndklæder
• skiftetøj/sko
• evt. regntøj
• joggingtøj eller lign. 

• opvasketabs 
• salt/peber/sukker
• toiletpapir
• kage til om aftenen
• Evt. lommepnge

• lagen/pude/dynebetræk
• sygesikringskort
• viskestykke
• karklud
• lidt opvaskemiddel

Morsø Ungdomsskole
www.ungmors.dk 

Spurvevej 2, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9970 6280

Kære deltager i Vigsø-træf 2019!

Praktiske oplysninger vedr. turen:

Du skal medbringe:



Fredag d. 20 september:
Ankomst – indkvartering – aftensmad. Svømmehallen åben med lys og
musik. Hyttehygge! 

Der er tv i alle hytterne.

Lørdag d. 21. september:

Fuld knald på hele området. Både udenfor, i centeret og i badelandet.

Bemærk at nogle aktiviteter kræver billetter, som skal afhentes ved
receptionen fra lørdag, kl. 10.00.

Kl. 11.00-17.00: Masser af muligheder for aktiviteter – også ud over
nedenstående:

Lørdag aften i diskoteket:
• Karaoke-konkurrence fra kl. 19:00 – 21.00 i diskoteket. 
   Husk at tilmelde jer 
   Der kan øves om eftermiddagen.
• Diskotek fra kl. 21.30 – 01.00. 
 

Aktivitetet Billet Aktivitet Billet

Golf
kl. 11:00-17:00

Badeland
fre: 17-23 lør. 10-23

Forhindringsbane
kl. 11-13 og 15-17

Mudderbrydning:
14:00-16:00

Lasergame (udendørs)
kl. 11:00-17:00

X ATV-go-cart
kl. 11:00-17:00

SangboX (indspil din egen sang) 
kl. 11:00-17:00

X Segway
11:00-17:00

5-mands fodbold (Husk støvler) 
kl. 13:30-15:30

Bocart (terrængående Go-
carts) kl. 11:00-17:00

Speed dating 
11:00-14:00

Skydning
11:00-17:00

Tovbane
11:00-17:00

Skumfodbold 
11:00-14:00

Pandekagevogn
11:00-17:00

Casino (Poker, Blackjack, 
Roulette) lør. 22:00-00:00

Program i øvrigt:



Hele dagen og aftenen er der aktiviteter i eventroom’et, 

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, så spørg på Ungdomsskolen!

Søndag d. 22. september:
Morgenmad, oprydning, hytten ”godkendes”, mere oprydning, afrejse kl. 11.30.
HUSK, hvis der mangler noget i hytterne, skal hyttens beboere erstatte dette!

Regler:
Vi har meget få regler på turen, men følgende SKAL respekteres:
• Alkohol og euforiserende stoffer må IKKE medbringes eller indtages på turen.
Overtrædelse medfører hjemsendelse (no mercy!)
• Ingen rygning i/ved hytterne
• Der må ikke komme ”gæster” udefra – turen er KUN for de unge, der er tilmeldt 
turen.
• I egen hytte fredag kl. 24:00 og lørdag kl. 01:00

• Vi er mange sammen – hjælpsomhed og godt kammeratskab er en selvfølge.

Vi har mere end 15 medarbejdere med alene fra Morsø Ungdomsskole. 
Alle har noget at byde på i Ungdomsskolen, så benyt lejligheden til en snak 
med os om din fritid!

NB: Hvis der er specielle forholdsregler vedrørende dig (medicin, sygdomme eller 
andet), så sørg for at Ungdomsskolen er adviseret inden turen. Vi har samaritter med 
på træffet.

Yderligere oplysninger:
Vigsø Feriecenter ligger på Vigsøvej nr. 300, Vigsø pr. Hanstholm, tlf. 96 55 66 66. 
På turen kan vi i presserende fald træffes på ”turtelefon”: 99 70 62 89.

Har du eller dine forældre spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Ungdomsskolen på 
tlf. 99 70 62 80.

Med venlig hilsen

John Landbo
Ungdomsskoleinspektør

VIGSØ 2019



VIGSØ 2019

Indkvartering:
Gruppen er selv ansvarlig for inventaret og slutrengøringen ved afrejsen.

Der er et pizzeria i Vigsø, hvor der kan bestilles mad, men vi anbefaler, at man 
tager mad med hjemmefra og aftaler, hvem der tager hvad med.
Hytteformand er den førstnævnte på den endelige hytteliste (se www.ungmors.dk). 
Hytteformanden er hyttens kontakt til lederne. 

Når vi kommer til Vigsø, skal I blive i hytterne, indtil vi har været rundt med 
armbånd og informationer!

Alle hytter har også tilknyttet en eller to medarbejder/leder, som kommer rundt og 
hjælper med stort og småt.

Hold øje med hytteplakaterne om tid og sted!


