
 

25. juni 2021 
 

Kære sommercampdeltagere 2019 
 
Nu er der virkelig ikke længe til, vi mødes på Herning Gymnasium til Sommercamp 2021.  
Vi glæder os til at tage imod jer på søndag. 
 
I får lige nogle sidste informationer her: 
 
Coronatest til coronapas 
Alle, der ikke har gyldigt coronapas via tidligere smitte eller påbegyndt vaccination, skal erhverve 
sig et gyldigt coronapas via test. Testen må tidligst foretages enten som quicktest eller som pcr-test 
lørdag den 26. juni. 
Så er jeres coronapas nemlig gyldigt frem til tirsdag morgen, hvor vi har sørget for selvtest, som I 
kender det fra jeres gymnasium. 
 
Personer, der af medicinske årsager er fritaget for test på deres eget gymnasium, vil også være 
fritaget på sommercampen. Henvend jer til Anne Harrits, hvis det er aktuelt. 
 
ATU Model United Nations: 
Vi beklager, at det ikke fremgår tydeligt at fordelingsoversigten, hvilken slags komité A, B og C er. 
I får her informationerne: 
Model United Nations komitéer: 
A: UNESCO: Equal Access to Education 
B: UNESCO: Equal Access to Education 
C: ECOSOC: Brain Drain 
 
ATU-hættetrøjer 
Flere af jer har bestilt en hættetrøje, som I får udleveret på søndag. 
Fordi vi mødes rigtigt for første gang på søndag, og trøjebestillingen måske har været lidt abstrakt 
at forholde sig til for nogle af jer, så har vi indkøbt ekstra trøjer i forskellige farver og størrelser, 
som vi er parate til at sælge af løbende, mens vi er på sommercamp. 
I kan se og mærke dem ved at komme til Morten, Nis, Anne, Rasmus, Frederik eller mig i løbet af 
campen. 
En ATU-hættetrøje koster 150 kroner, og I kan købe en sådan ved at medbringe beløbet i kontanter 
eller ved at MobilePaye til 28 51 91 53. 
 
Facebookgruppe 
Er du ikke allerede med i vores Sommercamp 2021 Facebookgruppe, så skynd dig at komme med 
her: 
(1) ATU | Midt Sommercamp 2021 | Facebook 
 
Som altid er I virkelig meget velkomne til at skrive eller ringe til mig, hvis der er noget, I har brug 
for at spørge ind til. 
Vi glæder os til at være sammen med jer lige om lidt. 
 
Alt godt og på vegne af Anne Jepsen, Anne Rasmussen, Morten, Frederik, Rasmus Nis, og alle 
tutorerne. 
 
Kh. Anne  
#atumidt 
| 

https://www.facebook.com/groups/548390482823800
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