
             Forældrebrev til påskekursus  

       Toggerbo Spejdercenter 2016 
 

Kære Forældre 

Fra d. 20.03.16 til d. 26.03.16 vil dit barn deltage på påskekurs på Toggerbo spejdercenter. Dette 

vil blive en kæmpe oplevelse, og betyde mange nye venner for dit barn. På dette kursus vil spej-

derne deltage uden deres egen leder.  Så centerteamet står klar til at tage sig af dit barn. Så hvis 

der er noget vi skal vide med hensyn til dit barn, det kan være allergi, medicin eller andet som vi 

skal vide for bedre at kunne tage sig af dit barn, så send en mail til paaske@toggerbo.dk  

Dit barn vil være travlt optaget i de fleste af døgnets vågne timer; både med praktiske opgaver og 

mentalt, som en del af patruljen. Forvent derfor ikke at høre fra din søn/datter i løbet af påsken. I 

forbindelse med, at dit barn er på kursus, kan du som forældre huske på, at ”intet nyt er godt nyt”. 

Opstår der sygdom eller behov, kontakter vi selvfølgelig jer forældre med det samme. 

Vi har i hele denne uge ansvaret for, at ca. 130 spændte unge mennesker alle får en god oplevelse 

med hjem. Vi arbejder derfor meget for, at alle har det godt. For at vi kan have en ordentlig for-

nemmelse af dit barns trivsel i denne uge, henviser vi til, at al kontakt sker igennem os, frem for 

gennem dit barn. Vores erfaring gennem mange års kursus er, at vi på den måde har et bedre 

overblik over vores kursisters ve og vel og derfor har bedre mulighed for at håndtere situationer 

som f.eks. hjemve. Hvis der af den ene eller den anden grund bliver nødvendig at hente jeres barn 

før tid, skal I aftale det med centerteamet. I kan ringe på: 

28 44 46 91 – Jacob Kjersgaard – kursus leder 

Start og slut  

Kurset starter den 20.03.16 kl .12 på Toggerbo Spejdercenter. Toggerbovej 1 8420 Knebel. Tjek ind 

er åben mellem 12 og 13.  

Kurset slutter 26.03.16, kl. 12 på Toggerbo Spejdercenter. Toggerbovej 1 8420 Knebel 

Foto 

Gennem tilmeldingen har I givet tilladelse til, at vi må benytte billeder taget af jeres børn på vores 

hjemmeside og til reklamer for DDS eller Toggerbo Spejdercenter samt tryksager, plakater mm. 

Med det mål at illustrere spejderarbejdet eller reklamere for Toggerbo spejdercenter eller DDS. 

mailto:paaske@toggerbo.dk


Hvis du ikke ønsker at vi benytter billeder af dit barn skal du udfylde blanketten sidst i brevet og 

medbringe den på kurset.  

Alkohol og andre ulovligheder  
Hvis spejderne medbringer alkohol, eller indtager det på kurset bliver de sendt hjem for egen reg-
ning. Det samme sker med stoffer. Det er ikke tilladt at ryge i påsken og sker rygning, er det hjem-
sendelsen på egen regning. Hvis spejderne heller ikke kan kende forskel på dit og mit er dette også 
hjemsendelses grund.  

   

Med Spejderhilsener  

Kursuslederne  

Jacob Kjersgaard og Marie Falch  

Tlf: 28 44 46 91  

paaske@toggerbo.dk 
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Foto forbud 

Hvis du ikke ønsker der bruges billeder af dig skal du udfylde denne blanket og medbringe 

den under lejren.   

Jeg inddrager hermed den foto tilladelse der er givet i forbindelse med tilmeldingen for føl-

gende spejder   

 

Navn: 

 

Gruppe:   

 

Adresse:  

 

  

 

Dato    Underskrift  

 


