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WSJ2023 Deltagerbrev nr. 5 

 

Her kommer deltagerbrev nr. 5 med lidt forskellige information. Vi har stadig 
ikke noget nyt omkring home hospitality og de præcise rejsetidspunkter. Rejse-
bureauet går i gang med at booke flybilletter så snart det er muligt, og de kan 
stadig ikke sige noget om forventede priser på flybilletterne.  

Planlægningen af rundrejsen er godt i gang, og der er er booket plads på et 
youth hostel i Seoul til de dage vi forventer at være der, og vi er også i gang 
med at planlægge resten af rundrejsen. Efter sommerferien regner vi med at 
kunne give jer noget mere information om rundrejsen og jamboree’en.  

Arrangement på Spejdernes Lejr 2022 
Som skrevet i sidste lederbrev afholder vi et lille arrangement på Spejdernes 
Lejr 2022 for alle deltagere i WSJ2023.  Det kommer til at foregå: 

i kantinen i Underlejr Høje Taastrup 

mandag 25. juli kl. 16-17. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 

Særpræg 
Vi er godt i gang med skaffe særpræg til vores tur og her kan 
I se den fine Nalgene drikkedunk vi får med til Korea.  

Pas 
For at få lov til at rejse ind i Sydkorea skal dit pas være gyldigt 
i 3 måneder ud over opholdet. Dvs. dit pas skal mindst være 
gyldigt til 15. november 2023, og hvis det ikke er det, skal du 
have nyt pas inden vi rejser til Sydkorea. 

Hvis du skal have nyt pas inden vi rejser til Sydkorea, så skal du huske at oplyse 
pasnummer, fornavn i pas, efternavn i pas, udstedelsesdato og udløbsdato. 
Disse oplysninger skal vi have senest 1. april 2023 på mailen pas@wsjdk.dk. I 
må IKKE sende cpr-nummer i mailen. Det har vi ikke brug for ifm. passet, og 
det er ikke sikkert at sende cpr-nummer i en mail. 

Hvis du har angivet pasoplysninger ved tilmeldingen, og dit pas er gyldigt til 15. 
november 2023 eller senere, behøver du ikke foretage dig noget. 
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Restpladser 
Der er stadig ledige pladser i nogle af troppene, og vi vil rigtig gerne have 
troppene fyldt op. Sammen med dette deltagerbrev får du derfor en billedfil 
med en reklame for WSJ2023, som du meget gerne må dele med alle dine 
spejdervenner på sociale medier eller via email eller mms. Du ser billedet her:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Deltagerbreve 
Husk at du kan læse alle de deltagerbreve som vi i JU har sendt ud her: 
www.wsjdk.dk/information. 

 

Mange spejderhilsner 

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


