Samuraisillen
Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Nyhetsbrev 3 - februari
Konichiwa!
Om mindre än en månad träffas vi för första gången på förträffen i Henån.
Under helgen kommer ni att lära känna varandra, bli indelade i patruller, se hur en dag på
jamboreen kan se ut, få information om programmet, en inblick i maten på lägret och mycket
mer information plus en del annat smått o gott!
Framför allt ska det bli en grymt rolig start på en resa som ni kommer minnas hela livet.

Anmälan
Du om inte anmält dig ännu, det börjar nu bli hög tid att ta tag i detta göromål.
Anmäl dig på samuraisillen.axaco.se senast den 22 februari.
Tänk på att anmälan till föräldramötet görs i samma anmälan.
Om du har svåra förhinder och inte kan delta på förträffen, meddela oss detta i så fall.

Packlista
•

Liggunderlag, sovsäck och kudde.

•

Toalettartiklar, tandborste, tvål, handduk och tandkräm.

•

Kläder för inom och utomhusbruk, extra ombyte och underkläder.
Eventuellt regnkläder om prognosen talar för att det kan komma en skvätt ifrån molnen.

•

Matsaker, så som matlåda, kåsa, bestick
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Passkopior
Glöm inte att ta med dig 2 fotokopior på ditt pass, det är av stor vikt att du har med dig det då
flygbolagen kräver kopior på samtligas pass.

Frågor?
Har du frågor eller funderingar, kontakta oss på samuraisillen@hotmail.com
Hör av dig till ovanstående adress om du inte har möjlighet att närvara på förträffen.
Har du missat någon information, då finns den på våran hemsida samuraisillen-japan.scout.se

Välkommen!
Hälsningar ifrån era femstjärniga ledare
Johan, Lina, Alexander och Peter.
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