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Kære ledere (IST, NHQ og tropsledere) 

Tilmeldingen til WSJ2023 er nu lukket, og vi bliver 7 danske troppe med 36 
spejdere i hver, 28 tropsledere, 9 NHQ’er, 76 IST’er og 5 JU’er. Dertil kommer 
1 trop, 4 tropsledere, 2 NHQ’er og 16 IST’er fra Færøerne. Samlet bliver det 
danske kontingent derfor på 428 personer. 

I får at vide på lederweekenden hvilken lederrolle (NHQ, IST eller tropsledelse) 
I får. Vi arbejder fortsat på fordelingen og prøver at opfylde så mange af jeres 
ønskede prioriteter som muligt. 

Ikke alle troppene er helt fyldt op. Tropsspejdere kan derfor fortsat tilmelde sig 
en af de ledige restpladser. Det er ikke muligt at tilmelde sig som leder længere, 
men man kan blive skrevet på en venteliste. Se mere info på wsjdk.dk hvis I 
kender nogen det er relevant for. 

Betalingsordning 

Vi skrev i sidste lederbrev at I ville modtage en mail i starten af marts hvis I 
havde valgt betalingsordningen med månedlig betaling. Disse mails kommer 
snart (håber vi), KFUM-administrationen er i gang med at oprette alle i KFUM’s 
medlemssystem for at kunne håndtere betalingerne til WSJ2023. 

Hvis du valgte betalingsordningen med kvartalsvis betaling, får du en mail i 
slutningen af marts eller begyndelsen af april. 

Vi minder igen om at det er vigtigt at I 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. 

Børneattest 

I løbet af marts og april burde I alle blive anmodet om børneattest via KFUMS’s 
medlemssystem. Som i alt andet spejderarbejde er det en betingelse for at 
deltage at man har en ren børneattest.  

  

http://www.wsjdk.dk/
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Lederweekend 1.-3. april 

Lederweekenden foregår på Hjallese skole, Solbærvej 5, 5260 Odense S, hvor 
vi overnatter i klasselokaler, så medbring sovepose og liggeunderlag.  

Lederweekenden er inkluderet i betalingen for WSJ2023, men transporten til og 
fra Hjallese skole arrangerer og betaler man selv. 

Der er hygge og socialt samvær på programmet fra fredag aften kl. 20. Den 
obligatoriske del af programmet starter lørdag kl. 10. Vi slutter søndag før 
frokost (du har mulighed for at få en madpakke med til hjemturen).  

Tag gerne en bærbar computer med, da der er sat tid af til planlægningsarbejde 
i tropsledelserne, IST-arbejdsgrupper og NHQ. 

Du bedes tilmelde dig lederweekenden på dette link senest 20. marts. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i lederweekenden (og har en rigtig god 
grund), så sørg for at kontakte JU og lav en aftale om dette (og gå også ind på 
tilmeldingslinket ovenfor og afmeld dig).  

På næste side kan du se programmet for lederweekenden. Vi glæder os rigtig 
meget til at se jer. 

 

Mange spejderhilsner og på gensyn 

Jamboreeudvalget (JU)  
Louise, Sara, Cecilie, Rikke og Christian 

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5soifL_hdQSQy6QDByFjFSjh3xKQ-I8wYdnHSAhxmQrX2g/viewform?usp=sf_link
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Program for lederweekenden 

Fredag d. 1.april 
Kl. 20.00  

Lørdag d. 2.april 
Kl. 08.30  

Mulighed for ankomst til Hjalleseskolen fra kl. 20 
Hygge og socialt samvær 
Natmad 

Morgenmad for dem der har overnattet 

Ankomst for alle frem til kl. 10.00, hvor programmet begynder! 

Kl. 10.00 Velkommen – samling udenfor 
Info om World Scout Jamboree i Korea 2023 
Frokost 
Info om World Scout Jamboree i Korea fortsat 
Funktioner på lejren – IST, NHQ og Tropsledere 
Kaffe og kage 
Arbejde i tropsledelser, IST-arbejdsgrupper og NHQ 

Kl. 17.00 Forberedelse til koreansk aften 
Kl. 19.00 Koreansk aften med koreansk buffet  

Natmad   

Søndag d. 3.april 
Kl. 08.00  Morgenmad + madpakkesmørring  

Pakke sammen i klasselokalerne 
Kl. 09.00  Morgensamling udenfor 

Arbejde i tropsledelser, IST-arbejdsgrupper og NHQ. 
Kl. 11.00-11.30 Afslutning og på gensyn og det sidste oprydning. 

Husk: Sovepose, liggeunderlag, mug/kop og ske, bærbar computer. 


