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- Der er mere i Skovbrynet end du tror!
Kære Plan-kursist
Du er en af de heldige, som skal deltage på PLan 0 Mystifik.
Vi er 19 voksne der glæder os rigtig meget til at møde dig og de andre spejdere der skal på Mystifik.
PLan 0 er jo et kursus, hvilket betyder at du gerne skulle lære en masse og få en masse nye ideer
med hjem i rygsækken.
Vi regner med at du kommer på PLan med godt humør og at du er klar til at lære, lytte, lege og ikke
mindst til at leve dig ind i vores fantasiramme og tema, som kurset er bygget over.
Ud over at du på PLan Mystifik lærer en masse nye teknikker og værktøjer at kende, vil du også lære
en masse nye spejdere at kende, og sammen med dem – og os – skabe en fantastisk uge.
Til dine forældre
På Mystifik gør vi alt for, at dit barn skal få en god uge og nogle spændende oplevelser. Vi er
opmærksomme på, at nogle af spejderne kan få hjemve i løbet af ugen. Det vil vi selvfølgelig tage
hånd om, så godt vi kan. Der kan dog være ting, som vi ikke opdager, så hvis du/I bliver kontaktet af
jeres barn pga. problemer så vil vi meget gerne have at I kontakter os, så vi kan hjælpe jeres barn.
For at vi kan være bedst forberedt på at modtage dit barn i uge 42 er det meget vigtigt for os at vide,
hvis dit barn har allergi, tager medicin, eller har fysiske/psykiske problemer. Hvis det er tilfældet
bedes I henvende jer til kursusleder, Ditte, på dbk@mystifik.dk.
Vi gør opmærksom på, at Plan Mystifik selvfølgelig er et røgfrit kursus (bortset lige fra bålrøg, så vi
kan lave noget dejlig mad).
TID OG STED
Ankomst
Fælles start: søndag den 16. oktober 2016 i Gelsted.
Forslag til ankomst-togtider:
Fra Københavns Hovedbanegård kl. 10:02 - Ankomst Odense kl. 11:35
Togskifte - Afgang fra Odense kl. 11:40 - Ankomst Gelsted 12:04
Fra Århus Banegård kl. 10:15 - Ankomst Fredericia 11:17
Togskifte - Afgang fra Fredericia 11:31- Ankomst Gelsted 11:53
Kursister der ankommer med tog, bliver afhentet af teamet på Gelsted st. og sammen følges vi til
Super Brugsen og mødes med resten af kurset.
Ankomst i bil:
Super Brugsen i Gelsted. Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted.
Kursister der bliver kørt i bil mødes her kl. 12:00.
Afgang
Fælles afslutning: fredag den 21. oktober kl. 13:30-14:10 på Gelsted Station.
(Forslag til afgang-togtider på næste side)
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Forslag til afgang-togtider:
Mod Odense/Sjælland: Fra Gelsted kl. 13:54 - Ankomst Odense kl. 14:19
Togskifte - Afgang Odense kl. 14:24 - Ankomst Københavns Hovedbanegård 15:56
Mod Middelfart/Jylland: Fra Gelsted kl. 14:04 - Ankomst Fredericia kl. 14:27
Togskifte - Afgang Fredericia kl. 14:44 - Ankomst Århus Banegård kl. 15:43
HUSK selv at være opmærksomme på, at der kan forekomme ændringer i togtiderne.
Afgang med bil:
Kursister der bliver hentet i biler kan hentes på Gelsted Station kl. 14:10.
OBS! Vi anmoder om at I ikke henter jeres barn før kl. 14.10, da vi gør meget ud af at have en fælles
afslutning.
MYSTIFIK SHOPPEN
På PLan Mystifik er der mulighed for køb af følgende:
Den lækre røde Mystifik T-shirt med korte ærmer - 120 kr.
Den smarte sorte buff med Mystifik logo – 60 kr.
Mystifikmærke rundt, rød med sort kant - 25 kr.
Kursusbillede - 25 kr.
Postkort incl. porto - 10 kr.
VIGTIGT – Forudbestilling af T-shirt og buff er nødvendig
Ved ønske om køb af T-shirt og buff skal du gå ind på https://goo.gl/forms/rKuV6XhOcSdcpINI2 og
bestille. T-shirt, buff og de andre ting i Mystifik shoppen betales kontant på kurset - HUSK
KONTANTER!
PAKKELISTE
Madpakke til togturen
Sygesikringsbevis og kontanter, til brug i shoppen
Reglementeret uniform (sangbog, skriveredskaber etc.)
Vandtæt fodtøj du kan gå langt i (vandrestøvler)
Strømper (et par til hver dag) og tykke sokker
Varm trøje
Varmt undertøj (f.eks. skiundertøj)
Spisegrej (tallerken dyb og flad, kniv, gaffel, ske og kop, samt viskestykke)
Regntøj
Varm sovepose (du skal sove udendørs) og liggeunderlag
Toilet-ting og håndklæde
Rygsæk (som du selv kan bære)
Refleksbånd/vest
Lygte med nye batterier
Skarp kniv
Evt. festtøj til sidste aften
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MOBILTELEFON
Du er velkommen til at medbringe din mobiltelefon. Det vil dog ikke være tilladt at bruge den mens
vi har aktiviteter. Der vil ikke være mulighed for at opladning i løbet af ugen.
Vi gør igen opmærksom på at primær kontakt mellem kursus og hjem foregår gennem
kursuslederen Ditte. Bliver du som forældre kontaktet af dit barn pga. hjemve eller andet
problematisk bedes du/I kontakte Ditte så vi kan hjælpe dit barn.
Vi anbefaler alle kursister at få opbevaret deres værdigenstande: pung, togbilletter,
sygesikringsbevis, mobiltelefon mm. hos teamet under kurset. Vi anbefaler derfor at I derhjemme
tager en snak mellem spejder og forældre om at vi kan holde deres mobiltelefon, så vi undgår
situationer hvor I tror I kan ringe til Jeres barn, men at de har den slukket og opbevaret hos os.
ADRESSE
PLan Mystifik foregår, på DDS´ kursusejendom Skovbrynet ved Gelsted på Vestfyn. Hvis dine
forældre/venner vil sende post til dig under kurset, er adressen:
Skovbrynet
*Spejderens navn og efternavn, samt gruppe*
Ørsbjerg skovvej 21, Faurskov
5560 Årup
Det er ikke muligt at besøge os på kurset.
HJEMMESIDEN
På hjemmesiden www.mystifik.dk finder du bl.a. minder fra tidligere kurser, forældreinfo mm.
Man kan også følge med på Facebook og Instagram hvis man søger på Mystifik og #mystifik16. På
Mystifiks Facebookside www.facebook.com/mystifik vil der løbende komme opdateringer op til
PLan samt i ugens løb, så dem derhjemme kan følge med i, hvad der sker i uge 42.
KONTAKT OG SPØRGSMÅL
Vi håber, dette deltagerbrev har givet dig de nødvendige informationer. Skulle du alligevel være i
tvivl om noget, så kontakt kursusleder:
Ditte Bacher Kristensen
dbk@mystifik.dk
Tlf: 25 38 99 73
Telefonnummer til Skovbrynet er: 64 49 13 26
Dette nummer må kun bruges i nødstilfælde, og kan kun benyttes under selve kurset.
Vi glæder os rigtig meget til at møde dig og til at få en fantastisk uge sammen med dig og 48 andre
kursister.
KIFITSYM fra teamet Asger, Jess, Nicolaj, Magne, Martin, Bjørn, Natascha, Rasmus, Oliver, Frederikke,
Amalie, Erik, Mads, Andreas, Marie-Louise, Laurens, Amelie, Manja og Ditte

