
 

Lederbrev nr. 8 WSJ2023 Februar 2023 

WSJ2023 Lederbrev nr. 8 

Informationen i dette lederbrev er mest til IST og NHQ. De ting som også er 

relevante for tropsledere, kan også læses i deltagerbrev nr. 7 som sendes ud 

samtidig med dette lederbrev. 

 

Køb af ekstra kontingent-tørklæder 

I forbindelse med t-shirt bestillingen havde I kun mulighed for at købe 1 ekstra 

kontingent-tørklæde. Det er nu muligt at købe flere kontingent-tørklæder. Dog 

er der kun sat et begrænset antal til salg. Salget af ekstra tørklæder lukker 31. 

marts kl. 23.59 eller når der ikke er flere tørklæder tilbage. Link til tørklæde-

salg: https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/5928/register 

Særpræg 

Vi er lykkedes med at have en del af kontingent særpræget klar til IST-

weekenden 17.-19. marts. Så der vil I få udleveret nogle af tingene, blandt andet 

t-shirts. På IST-weekenden vil vi desuden afsløre alt hvad der kommer i 

særprægspakken (også de ting som først kommer senere). Så glæd jer til at få 

nogle fede ting med hjem. Men husk at passe godt på dem, så I kan have tingene 

med til Sydkorea. Tilsvarende vil troppene også få noget af særpræget på deres 

tropsweekend i foråret. 

Program for opholdet i Seoul 24./25. – 29. juli for IST’ere og NHQ’ere 

Rejsebureauet er i gang med at lave et katalog med turforslag til vores ophold i 

Seoul. Her vil blandt andet indgå mulighed for at komme op i Seoul Tower, 

komme ind og besøge forskellige templer, tage på tur til Gangnam, gå på 

marked og meget andet. I kommer selv til at vælge hvad I har lyst til de fleste 

dage. Vi har booket en halvdagstur til DMZ til alle IST’ere og NHQ’ere. DMZ er 

den demilitariserede zone mellem Sydkorea og Nordkorea. Vi har booket ture til 

35 personer pr dag disse dage: 26., 27. og 28. juli. På IST-forweekenden laver 

vi fordelingen af hvem der skal afsted til DMZ hvilke dage. 

 

  

https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/5928/register
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Templestay 

Vi har også booket templestay til alle IST’ere og NHQ’ere i Seoul. Vi har booket 

templestay på to forskellige templer, Geumsunsa Templet og Hwagyesa 

Templet. Begge templer ligger i bjergene i Bukhansan nationalparken i Seoul.  

Et templestay starter om eftermiddagen og slutter den følgende formiddag. Det 

vil være muligt at komme på templestay enten 25. – 26. juli, 26. – 27. juli eller 

27. – 28. juli. Der er 35 personer som skal afsted hver af dagene (19 til 

Geumsunsa og 16 til Hwagyesa pr dag). På IST-forweekenden laver vi 

fordelingen af hvem der skal afsted hvilke dage, og hvem der skal bo sammen 

på værelserne. (Det er klart at dem der flyver med LOT og ankommer den 25. 

juli, ikke skal på templestay denne dag). I beholder jeres hotelværelse i Seoul, 

mens I er på templestay, og behøver ikke tage al jeres bagage med dertil. Man 

kan tage metro og bus til templerne, og der er ca. 30 minutters gang fra 

busstoppet.  

Nedenfor kan I se den beskrivelse af de to templer vi har fået fra rejsebureauet: 
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Louise og Sara fra JU var på templestay 

på Geumsunsa templet sidste sommer, og 

det var en stor oplevelse, og en 

spændende måde at lære om den 

koreanske kultur, templer, munke og 

budisme. Man får udleveret tøj, som man 

har på, mens man er på templestay. På 

Geumsunsa er tøjet lilla (og de har det i 

alle størrelser), så alle på templestay går 

rundt i lilla tøj. Vi boede på et værelse 

med aircondition, eget bad og toilet og en 

fantastisk udsigt udover bjergene og 

Seoul.  
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Fordeling af værelser på hotellet i Seoul og telte på Jamboree’en 

Alle IST’ere og NHQ’ere skal (som skrevet i lederbrev nr. 6) bo på Golden Seoul 

Hotel. Vi skal bo på 2-personers værelser på hotellet, og på jamboree’en skal vi 

sove i 2-personers telte. Værelses- og teltfordelingen bliver lavet på IST-

forweekenden.  

IST Job katalog og proces 

IST job kataloget er blevet sendt ud til alle IST’ere i en mail den 2. februar 2023. 

Det er endnu ikke muligt at ønske jobs. Systemet er ikke klar endnu. Det 

forventes at åbne den 21. februar 2023. Det eneste vi ved om IST Job 

allokeringsprocessen på nuværende tidspunkt er: 

 

 
Vi sender naturligvis information omkring registreringssystemet til jer, så snart 

det bliver muligt for jer at vælge/ønske IST job. 

 

IST-weekend 17. – 19. marts 

Alle IST’ere og NHQ’ere skulle gerne have modtaget invitation til IST-

weekenden. Det er John, Agnete og Ida som er i planlægningsudvalget og står 

for weekenden. Skriv til mail@wsjdk.dk hvis du ikke har modtaget invitationen. 

(tjek lige dit spamfilter først, invitationen er sendt fra mailen 

john.soegaard@sl2022.dk).  
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Vejret i Sydkorea 

I juli og august er det meget varmt i Sydkorea. Som i rigtig rigtig meget 

varmt… Det er fugtigt og man sveder voldsomt når man er udenfor.  

Alle bygninger, butikker, restauranter, hoteller, indkøbscentre, metrostationer, 

metrotog, busser osv. har aircondition, så i Seoul bliver problemet med varme 

ikke så stort, da det er nemt at finde et sted at komme ind og køle lidt af. 

På jamboree’en er der ingen aircondition, så der kommer vi til at svede rigtig 

meget. Og det bliver sikkert rigtig varmt i teltene om natten. Der er desværre 

også en del myg, så det er ikke nogen god ide at sove udenfor teltene. 

Mange koreanere går rundt med små håndholdte vifter 

når de er udenfor i varmen. De kan oplades via et USB-

kabel. Disse vifter kan man købe overalt i Seoul.  

I juli og august regner det en del i Sydkorea. Der kan 

komme nogle kæmpe store regnskyl, men det kan også 

småregne i længere tid. Selvom det regner bliver det 

ikke køligere – bare varmt og vådt. Det er derfor ikke 

nødvendigt med en tyk regnjakke – så sveder man alt for meget og bliver 

mere våd end af regnen.  

Vi skriver anbefalinger til hvilket tøj der vil være smart at have med i et senere 

brev. 

Opladning af mobil på rundrejsen 

Stikkontakterne i Sydkorea ligner dem vi har herhjemme og vores danske stik 

passer i dem. Så det er ikke nødvendigt med en omskifter for at lade 

mobiltelefonen. Der hvor vi skal bo på rundrejsen vil der være stikkontakter på 

værelserne, og altså mulighed for at lade sin mobiltelefon og powerbank op.  

Opladning af mobil på jamboree’en 

Der kommer til at være nogle ladestationer til mobiltelefoner på jamboree’en, 

men der bliver nok ikke så mange af dem. Så I skal selv stå for at oplade 

mobiltelefoner vha. solceller eller på anden vis på jamboree’en. Så hvis du ikke 

allerede har en powerbank med solceller, så vil det være en god ide at kigge 

efter en. Eller noget andet smart solcelle-opladningsudstyr som er til at have 

med i rygsækken. 

K-eta 

Alle skal have et gyldigt k-eta for at kunne komme ind i Sydkorea. Det købes 

via en webside og koster ca. 60 kr. I skal selv sørge for det, men vi laver en 

vejledning til jer, da der skal udfyldes forskellige information omkring hvor man 

opholder sig mens man er i Korea. Vejledningen kommer i løbet af foråret. 
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Rabataftaler 

I kan få 20% rabat i Friluftsland 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 den 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 brev. 

Vi har ikke nogen særlig jamboree rabataftale med Spejdersport, men de 

tilbyder alle spejdere 20% rabat i hele 2023. Du kan læse mere årsagen til det 

her: https://dds.dk/artikel/jubilaeumsfejring-spejderrabatten-fordobles-i-hele-2023 

For at få denne rabat skal du blot oplyse ved kassen, at du er spejder. Når du 

handler online, skal du indtaste koden spejder i rabatkodefeltet i 

indkøbskurven, tryk ’opdater’ og spejderrabatten fratrækkes automatisk. 

Særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger 

Husk at informere os hvis der sker ændringer i de oplysninger vedrørende 

særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger, som du oplyste 

ved tilmeldingen. Ændringer sendes til sundhed@wsjdk.dk. Vi skal bruge 

oplysningerne omkring særlige kostbehov og fødevareallergi til jamboree’en og 

til flyselskaberne. 

Pas 

Husk at vi skal have dine pas-oplysninger senest 1. april. Hvis du har fået nyt 

pas siden tilmeldingen skal du sende pasnummer, fornavn i pas, efternavn i pas, 

udstedelsesdato og udløbsdato til mailen pas@wsjdk.dk. Du 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 (eller allerede har sendt en 

mail med oplysningerne), og dit pas er gyldigt til 13. november 2023 eller 

senere, behøver du ikke foretage dig noget. 

Husk at alle lederbreve fra JU findes her: www.wsjdk.dk/information. 

 

Mange spejderhilsner 

Jamboreeudvalget (JU)  

Louise, Christian, Cecilie, Rikke og Sara 

https://dds.dk/artikel/jubilaeumsfejring-spejderrabatten-fordobles-i-hele-2023
mailto:sundhed@wsjdk.dk
http://www.wsjdk.dk/information
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