WSJ2023 Deltagerbrev nr. 3
Info fra online-mødet 24. april
Det var super at se så mange af jer til online-mødet den 24. april. Vi var over
200 i Zoom-mødet, da vi var flest i det korte fællesmøde i starten.
Dette deltagerbrev indeholder de informationer som blev givet på fællesmødet i
starten (og et par andre ting også). Dine tropsledere sender (eller har måske
allerede sendt) information ud fra tropsmødet i din trop.
Rundrejse
Planlægningen af rundrejsen er godt i gang, vores danske rejsebureau er ved at
sammenstykke en fin tur for os sammen med deres koreanske samarbejdspartnere. Vi er dog ikke så langt i planlægningen at vi har rejseplanen klar
endnu. Vi skal nok skrive ud så snart rejsen falder på plads. Vi regner med at vi
skal være nogle dage i Seoul og nogle dage et eller to andre steder i Sydkorea.
Rundrejsen foregår tropsvis, men alle kommer på samme rundrejse. Vi kender
stadig ikke de præcise afrejse- og hjemkomsttidspunkter.
Home Hospitality (HO-HO)
Vi har ansøgt Korea om Home Hospitality, men chancen for at vi får det er ikke
så stor. Home Hospitality er et tilbud fra værtslandet (i dette tilfælde Sydkorea)
om at komme hjem og bo privat hos nogle koreanske spejdere og deres familier,
som så står for programmet 1-2 dage på rundrejsen. Typisk bor man 2-3
spejdere sammen hos en familie eller hele troppen eller patruljen hos en lokal
spejdergruppe eller på en skole. Vi håber at vi er heldige at få tilbuddet, men da
vi endnu ikke har hørt noget, regner vi ikke med det.
SL2022
Vi planlægger fortsat at lave et lille arrangement på Spejdernes Lejr for alle der
skal med på WSJ2023 i Korea. I skal nok få detaljer om hvor og hvornår det
kommer til at foregå.
Info om ratebetaling
Der er nu sendt mail med betalingslink fra KFUM-spejdernes medlemssystem til
alle som er tilmeldt en ratebetalingsordning (undtagen dem som har tilmeldt
sig en restplads).
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Hvis I ikke har modtaget en mail med betalingslink, så tjek lige jeres spamfilter,
og ellers så skriv til mail@wsjdk.dk så undersøger vi sagen. Mailen med
betalingslink er kun sendt til den mail som er angivet som primær-mail ved
tilmeldingen. Men der er sendt en mail til alle angivne mailadresser med
information om hvordan man gør når mailen med betalingslinket kommer.
Børneattester
På onlinemødet blev der spurgt til børneattester. Det er KFUM-administrationen
som står for børneattesterne og de følger KFUMs regler på området og
anmoder om børneattest på alle som er fyldt 15 år. I kan læse mere om det
her: https://kfumspejderne.dk/vaerktoejer/love-regler/bestemmelser/ledereog-frivillige/indhentelse-af-boerneattester/
Hvis I modtager en anmodning om børneattest, så bare gør som der står i
mailen. Bemærk at der kan være problemer med linket der er i brevet fra
politiet hvis man tilgår det i e-boks. Hvis man åbner brevet i sin digitale
postkasse på borger.dk i stedet så virker linket fint.
Rabataftaler
I kan få 20% rabat i Friluftsland fra nu af og indtil jamboree’en i 2023. For at
få rabatten skal I sige at I skal på jamboree i Korea i 2023 og vise
dokumentation for at I er tilmeldt.
Dokumentationen kan f.eks. være den mail I fik ved tilmeldingen (sendt fra
mailen: besvaresikke@kfumspejderne.dk umiddelbart efter jeres tilmelding til
mail i angav som ved tilmeldingen), eller hvis I er tilmeldt en
ratebetalingsordning så kan I logge ind på Kfums medlemssystem og finde
jeres kvitteringer for betalte rater og vise det.
I Eventyrsport har vi lavet en aftale om rabat på udvalgte produkter, og I
kan se hvilke produkter og hvordan I gør i Eventyrsport på de bagerste sider i
dette deltager brev.
Spejdersport har lovet os en rabatordning i foråret 2023, så snart vi ved
mere, sender vi information omkring dette ud til jer.
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Tropslister
I mailen med link til online-mødet fik du også en liste med ledere og
tropsspejdere i din trop. I nogle af troppene er der stadig ledige pladser, så listen
vil selvfølgelig ændre sig, når de sidste ledige pladser bliver fyldt op. Dine
tropsledere har altid den opdaterede liste med spejdere i din trop.
Information og kontakt
Fremover vil I primært få informationer fra jeres tropsledere, og det er også til
dem I skal stille alle jeres spørgsmål om jamboree’en. De har styr på det meste
og vil kunne svare eller fremskaffe svar på jeres spørgsmål.
Spørgsmål omkring betaling og tilmelding sendes dog fortsat til mail@wsjdk.dk.
Deltagerbreve som sendes ud af os i Jamboreeudvalget kan findes på vores
hjemmeside. I finder dem her: https://wsjdk.dk/information/
Mails fra tropsledelserne bliver ikke lagt på hjemmesiden, så sørg for at tjekke
din mail (og husk at give tilladelse til at alle mails fra domænet wsjdk.dk kan
modtages, så de ikke ender i dit spamfilter).

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