Avdelning Samuraisillen
Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Nyhetsbrev 8
2 månader till avresa! Kanske börjar det bli pirrigt i magen hos någon, om inte så kommer det
säkert när vi är riktigt nära avresedatum.
Vi har nu fått resebevisen som ska ta oss ifrån Danmark, vilket ju är en bra start på resan.
Vi har även fått de bankkort som vi ska betala ex. mat med under rundresan – också bra för att
göra resan så angenäm som möjligt.

Klädpaketen ska packas
Det är en bit över 1300 klädpaket som ska
packas och sen under nästa månad skickas ut.
Har du ännu inte fyllt i din t-shirt storlek, då är
det hög tid för detta nu, senast 24/5.
Deltagarregistret

Bussresan
Nyligen gick fakturorna ut till er gällande bussresan och ska ha landat i den epost som ni
angett i anmälningssystemet för bussresan.
Vi landade på bästa pris, 600 kronor då hela
avdelningen åker med bussen ner till Kastrup.
Vi kommer framöver tillsammans med Svenska Bär
och bussbolaget bestämma en lämplig avresetid och
plats. OBS! Sista dag för betalning, 6 juni.
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Avdelningsledarförträff
Den 13-14 juni åker vi avdelningsledare på våran
andra och sista förträff i Stockholm
Dels så får vi ledare chansen att lära känna varandra
ännu bättre och en del pepp är att vänta ifrån
kontingentsledningen.
Vad helgen i övrigt bjuder på vet vi inte, men vi
väntar oss en hel del information om ex. rundresan och glädjerusämnet ekonomi. :)

Bra att ha
Titta redan nu över din packning och utrustning så att den är hel och ren samt om den behöver
kompletteras med något. Vi rekommenderar er att Inte vänta med detta tills den 18:e juli.
Vi har också satt ihop en Bra att ha-lista med saker som kan vara bra att ha men som man
absolut inte behöver ha med sig. Listan hittar du på hemsidan.

Frågor
En uttjatad rubrik men nog så viktig.
Har du frågor, skicka dem till samuraisillen@hotmail.com

Hälsningar
Johan, Lina, Alexander och Peter
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