
 

Kære Kursist og forældre 
 
Vi er rigtigt glade for, at du har valgt at bruge din efterårsferie som  
medarbejder hos Robinson INC hos Ib og Gerda. 
 
Vi håber, at du glæder dig lige så meget som vi gør! Vi har planlagt et hæsblæsende program, hvor 
din indre ”Robinson” kan komme i spil, når du skal lære nye spejderfærdigheder, deltage i sjove 
aktiviteter og få nye spejderkammerater.  
 

Nedenfor er der vigtige informationer, som vi vil bede dig og dine forældre læse grundigt:  
 
Transport 
I skal selv sørge for at købe togbillet til ud og hjemrejse (Fra hjemme station til Hvalsø St. og retur) 
Hvis I kører i bil starter og slutter kurset også på Hvalsø st. 
 
Kurset starter søndag den 16. oktober kl. 12.15 på Hvalsø Station. Dette passer med toget 
Re2545 fra Roskilde St. kl. 11.54 med ankomst til Hvalsø st. kl. 12.08.  
 
Kurset slutter fredag den 21. oktober kl. 14.40 på Hvalsø Station. Dette passer med toget Re2540 
mod København med afgang fra Hvalsø st. kl. 14.50 med ankomst på Roskilde St. kl. 15.03.  
 
Mobiltelefoner 
Plan Robinson har ikke noget generelt forbud mod mobiltelefoner. Men som kursist må du ikke 
benytte mobiltelefon i aktivitetsperioderne og som hovedregel, vil vi hverken se eller høre den. Vi 
vil gerne opbevare mobiltelefon, sygesikringskort, returbilletter mv. under selve kurset. 
 
Lommepenge 
Du skal have 50 kr. med til mærke og kursusfoto (Kvittering udleveres). Til gengæld skal du kun 
have lommepenge med til togturen. Under selve kurset vil der ikke være mulighed for at bruge 
penge. 
 
Post 
Med de nye postregler, hvor der er op til fem dages leveringstid. Fraråder vi at der sendes post til 
kursisterne. I stedet tilbyder vi, at I kan sende mail til kursisten på post.plan.robinson@gmail.com 
og så vil vi sørge for at printe mails én gang om dagen og levere det ud på lejrpladsen. 
Husk at skrive kursistens fulde navn i emnefeltet. 
 
Facebook 
Vi har i år valgt at oprette en lukket Facebook gruppe ”Plan Robinson 2016”. De fleste af 
kursisterne er ikke gamle nok til at være på Facebook, men det giver jer forældre en mulighed for 
at følge med, på selve kursusugen. Teamet vil hver dag lægge enkelte fotos op og skrive lidt om 
dagens program. Det er selvfølgelig helt frivilligt om i vil benytte jer af dette tilbud. 
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Alle aktiviteter og overnatninger foregår udendørs.  
Det er derfor vigtigt at medbringe varm sovepose samt inderpose + liggeunderlag, varmt og 
vindtæt tøj, samt vandafvisende fodtøj.  Herudover skal du medbringe alm. lejrudrustning som 
skal pakkes i rygsæk eller duffelbag (ingen løse poser med gummistøvler eller liggeunderlag). Er du 
igang med at tage shorty/vikinge-mærket, er det et krav, at du har minimum et par lange bukser 
med i bagagen, som skal benyttes, såfremt teamet vurderer, at det er nødvendigt (dette sker 
sjældent, men skulle det ske, får du stadig dit shorty/vikinge-mærke). 
 
Forslag til pakkeliste: 

□ Uniform med lommeorden (papir, blyant, plaster mm.), kniv og kompas 
□ Varm sovepose evt. inderpose eller tæppe og liggeunderlag 
□ Varm jakke 
□ Vind og vandtæt yderbeklædning (regntøj) 
□ 2 par sko hvoraf det ene par helst skal være et par vandrestøvler/vinterstøvler 
□ Hue, handsker og tørklæde 
□ En varm trøje 
□ 2 par lange bukser 
□ T-shirts (3-4 stk.) 
□ Strømper (5 par) + Sokker (2 stk. i uld) 
□ Undertøj (3-4 sæt) 
□ Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, håndklæde, sæbe og shampoo) 
□ Spisegrej (bestik, tallerken, mug/kop, drikkeflaske og viskestykke) 
□ Sangbog 
□ Lygte/pandelygte + batterier - det er mørkt i oktober! 

 
Intet nyt er godt nyt 
Vi er opmærksomme på, at i skal undvære jeres barn i 6 døgn – men vi lover at passe godt på dem 
alle. 
 
Vi vil opfordre alle forældre til ikke at ringe til jeres barn i løbet af ugen. Og skulle i modtage 
opkald fra jeres barn, vil vi bede jer om at orientere kursuslederne, da det ellers kan være svært 
for os at håndtere hjemve mm. 
 
Kursusleder Anne Funding:  4025 8412  E-mail: plan.robinson.ksl@gmail.com 
Kursusleder Nanna Johansen  3163 1002 E-mail: plan.robinson.ksl@gmail.com 
 
Hvis vi mod forventning ikke tager telefonen, så læg en besked og vi ringer tilbage hurtigst muligt. 
 
Er der noget vi bør vide før kurset? 
Da vi ikke kender kursisterne som deres egne ledere gør, vil det være en stor hjælp, hvis i vil skrive 
til os på plan.robinson.ksl@gmail.com eller ringe til Anne Funding på 40258412, hvis der er nogle 
særlige hensyn vi skal tage til den enkelte kursist. 
 
Vi glæder os rigtigt meget til at møde jer alle! 
 
Mange spejderhilsner 
På vegne af Plan Robinson Teamet 
 
Nanna og Anne 
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