Kære Jamboreedeltager!
Tak for din tilmelding til verdensjamboreen i Korea 2023. Det bliver en gigantisk
oplevelse, og vi håber at du glæder dig lige så meget som vi gør.
Der er 197 tilmeldte tropsspejdere her 1. februar, men vi vil gerne være flere.
Derfor har vi forlænget tilmeldingsfristen til 28. februar 2022 – så sig endelig
videre, at det stadig er muligt at tilmelde sig.
Troppe
I vil blive samlet i troppe af 36 spejdere fra alle spejderkorps i Danmark, og til
hver trop er der tilknyttet 4 dygtige tropsledere. De vil gøre alt hvad de kan for,
at det bliver en uforglemmelig oplevelse for dig at deltage i jamboreen.
Vi forventer at der bliver 6-7 danske troppe, og vi sammensætter troppene ud
fra hvor I bor. I øjeblikket ser det ud til der bliver 3 troppe i Storkøbenhavn, 1
for resten af Sjælland (og Falster og Møn) og 2-3 troppe i Jylland/Fyn. Men det
kan jo ændre sig når der kommer flere tilmeldinger i løbet af februar.
En jamboree-oplevelse er ikke bare turen til Sydkorea. Oplevelsen starter på
trops-forweekenderne her i Danmark, hvor du vil få nye spejdervenner i din
jamboreetrop. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer at deltage i alle
forberedelserne.
Online informationsmøde
Din jamboree-oplevelse starter faktisk allerede i slutningen af april, hvor vi
mødes til et online velkomstmøde søndag d. 24. april 2022 kl. 20-21.
Her vil Jamboreeudvalget (JU) informere kort, og derefter kommer du til at møde
dine tropsledere, sammen med de andre spejdere i din jamboree-trop. På mødet
vil du også få datoen for den første trops-forweekend som holdes i efteråret.
Du vil før den 24. april få en mail med information om hvilken trop du er kommet
i og et mødelink til online-mødet.
SL2022
Vi planlægger at afholde et lille arrangement på Spejdernes Lejr til sommer for
alle de danske jamboree-deltagere som alligevel er på SL2022. Det hører du
mere om i løbet af foråret, vi ved endnu ikke hvilken dag det bliver. Hvis du ikke
skal med på SL2022, kan du jo overveje at komme på besøg den dag vi mødes.
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Sundhedsoplysninger
Vi er i fuld gang med at læse alle de sundhedsoplysninger igennem som I har
angivet ved tilmeldingen.
Deltagelsen i jamboreen skal være en god oplevelse for alle, både for jer der har
nogle sundhedsudfordringer, de andre spejdere og de frivillige ledere som har
ansvaret for jer på turen, og derfor foretager vi en individuel vurdering af alle
de sundhedsoplysninger I har oplyst.
I løbet af februar kontakter vi forældrene til de af jer, hvor vi har et behov for
yderligere oplysninger, for at kunne vurdere om det er forsvarligt at have jer
med på jamboreen i Korea. Måske har vi et par uddybende spørgsmål til de
angivne oplysninger, måske vil vi bede om kontaktoplysninger på jeres
spejderledere, der hvor I går til spejder, og tage en snak med dem om hvordan
det plejer at gå på spejderlejre. Det kommer an på hvad vi har brug for af
oplysninger, og vi vurderer hver spejder individuelt.
For alle tilmeldte spejdere gælder at I skal huske at skrive en mail til
sundhed@wsjdk.dk
hvis
der
opstår
kendskab
til
nye
relevante
sundhedsoplysninger fra nu af og frem til rejsen til Korea i 2023 (læs mere i
deltagerbetingelserne på www.wsjdk.dk).

Betalingsordning
Hvis du ved tilmeldingen valgte betalingsordningen med månedlig betaling vil
du modtage en mail i starten af marts med detaljer om hvordan du kan tilmelde
et betalingskort til automatisk betaling af raterne.
Hvis du valgte betalingsordningen med kvartalsvis betaling, får du en mail i
slutningen af marts eller begyndelsen af april med tilsvarende detaljer.
Det er vigtigt at du bruger dankort, visa-dankort eller visakort til betalingsordningerne, da andre typer af kort medfører store gebyrer pr betaling, og det
er der ikke plads til i vores budget.

Deltagerbrev nr. 1

WSJ2023

Februar 2022

Information
Alle vigtige informationer omkring jamboreen vil blive sendt til dig på mail, og
vi vil sende til alle de mail-adresser du har oplyst ved tilmeldingen. Skriv til
info@wsjdk.dk hvis du eller dine forældre skifter mailadresse, eller hvis I ønsker
flere mailadresser på mailinglisten, eller vil have fjernet nogen.
Desuden vil vi holde www.wsjdk.dk opdateret bl.a. med nyhedsbreve (som også
sendes ud på mail) ligesom du på hjemmesiden kan se opslag fra vores facebook
og instagram (hvis du ikke følger os der allerede).
Du vil også kunne følge lidt med på jamboreens officielle hjemmeside
https://www.2023wsjkorea.org/.

Du er altid velkommen til at kontakte JU, hvis du har spørgsmål. Det kan du
gøre på kontakt@wsjdk.dk.
Vi glæder os til at se jer online den 24. april kl. 20.
Mange spejderhilsner
Jamboreeudvalget (JU)
Louise, Sara, Cecilie, Rikke og Christian
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