
 

Deltagerbrev til 12 årskursus på Holmen i København d. 8. - 10. november 2019 

 

Kære deltager på 12 årskurset på Holmen! 

 

Vi glæder os til at se dig om 14 dage! 

 

Her får du en masse praktiske oplysninger om kurset, og vi beder dig om at læse 

dem grundigt, så du er helt klar til kurset! 

 

Hvor og hvornår er kurset?:  

Kurset foregår på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. 

Kurset starter fredag kl. 19.00 og slutter søndag kl.14.00. Vi skal være i 

sovehuset, som ligger bagerst på Holmen. 

 

Hvis du kommer med tog:  

Hvis du tager toget vil der være en fra staben på Københavns Hovedbanegård til at 

følge dig med bussen til Holmen. Du skal være ”under Uret” på Københavns 

Hovedbanegård senest kl. 18.20. Vi tager sammen med bussen kl. 18.30. 

Søndag vil du blive fulgt med bussen til Københavns Hovedbanegård igen, så du 

kan nå et tog efter kl. 15.00. 

Du skal selv sørge for at have billet tur/retur (eller rejsekort), togbilletten kan 

også bruges i bussen. Spørg din leder om det er noget hun hjælper med. 

Hvis du kommer med tog, og ikke har sagt det ved tilmelding, vil vi gerne have 

besked senest onsdag d. 6. november, så vi ved hvor mange vi skal følge. 

 

Hvis du kommer med bil:  

Hvis du bliver kørt skal du være på Holmen kl. 19.00 fredag. Søndag kan du blive 

hentet fra kl. 14.00. Bemærk indkørsel via Prinsessegade. 

 

Hvordan med mad?:  

Du skal have spist aftensmad fredag inden kurset starter, f.eks. i toget. Første 

måltid er aftensnack fredag. 

Søndag er frokost det sidste måltid, men du kan få madpakke med til turen hjem. 

 

 

 



 
 

Hvem skal med?: 

På kurset deltager piger fra Bellahøj, Holstebro, Bording, Skt Jakob, Helleruplund, 

Horsens, Dragør, Taastrup, Øster Snede, Borup, Strandhuse, Grøndal, Esbjerg, 

Vorbasse, Grindsted, Langeskov og Hedensted. Hvis du mangler nogle at følges 

med i toget, så skriv til os, så kan vi formidle kontakten. Måske kender din leder 

allerede nogle fra de grupper der skal med, og har måske allerede lavet en aftale? 

 

Hvem skal du være sammen med?: 

Når du kommer fredag, bliver I blandet i nye patruljer, så du kommer sammen 

med piger fra andre grupper end din egen. En stor del af tiden er i sammen i jeres 

kursuspatruljer, men der vil også være tidspunkter hvor vi alle sammen er 

sammen. Du skal sove sammen med pigerne i din kursuspatrulje. 

 

Hvad skal du have med?: 

Medbring: uniform, tørklæde og sangbog, sovepose, liggeunderlag og lagen, evt 

hovedpude, nattøj, indesko, praktisk udendørs fodtøj, sko der er nemme at stikke 

fødderne i, da vi skal pendle frem og tilbage mellem 2 huse ved måltider, 

toiletsager, skiftetøj, regnbukser, regnjakke og gummistøvler, varm trøje, 

pandelampe, turrygsæk, noget festligt i farven grøn og din togbillet til både frem 

og tilbage. 

Selvom vi skal sove inde, så skal vi være meget udendørs, så derfor er det vigtigt 

at du husker godt med varmt tøj! 

Vi bruger uniform og tørklæde under hele kurset, og husk også GRØNT festtøj, 

eller noget grønt til at peppe din uniform op med, så vores grønne fest lørdag 

aften kan blive ekstra grøn  

 

Hvordan med slik, lommepenge og mobiler?: 

Mobiltelefoner må gerne medbringes, men opbevares af staben under kurset. Der 

vil være mobiltid en times tid i løbet af kurset. 

Medbragt slik skal enten blive i tasken under kurset, eller deles med alle. Der er 

ikke mulighed for at bruge lommepenge undervejs på kurset. 

 

Skriv eller ring til os:  

- Hvis du kommer med toget (senest 6. nov.) 

- Hvis du ikke må fotograferes 

- Hvis du har glemt nogle særlige hensyn fx madallergi (senest 6. nov.) 



 
 

- Hvis du, dine forældre eller din leder har spørgsmål 

- Hvis du bliver forsinket eller syg 

 

Afbud: 

Hvis du bliver syg eller af en anden grund ikke kan deltage på kurset, bedes du 

give besked hurtigst muligt, så vi kan tilbyde pladsen til en af pigerne på 

ventelisten.  

 

Kontaktinfo: 

Kursusleder Rikke tlf 6017 2661 mail: rikke-gry-nielsen@hotmail.com 

 

Vi glæder os til en GRØN weekend sammen med dig og alle dine nye veninder! 

 

Grønne hilsner 

Ida, Susanne, Janni, Amalie, Dorrit, Sarah, Siri, Anita og Rikke 

Jeres 12-årskursusstab! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


