V E L KOM S TB R E V

Vejstrup Efterskole den 1. juni 2022

Kære deltager (og forældre) på VejstrupCamp 2022
Så er alle detaljer ved at være på plads, og vi er klar til tage imod dig til sommerens fedeste Camp.
Fra tirsdag den 5. juli til lørdag den 9. juli får du fem dage med gymnastik, spring, dans, nye venner, friluftsliv, sang og meget mere. Campen er fuldt booket. Ved ankomst får gymnasterne udleveret sit CampGear.

Indkvartering
Tirsdag den 5. juli er der indkvartering fra kl. 10.00 – 11.00. Gymnaster fra samme forening bor
sammen og vil blive indkvarteret i klasselokaler. Da vi skal have hele logistikken til at gå op, bliver
alle drenge indkvarteret på elevværelser, da det passer med antal. Her vil de få en ekstra leksion i
at rede seng og holde værelset rent. Derfor skal drengene ikke medbringe liggeunderlag m.m. men
kun sovepose og linned til sengen. Efter indkvartering vil der være velkomst i foredragssalen. Det
er muligt for forældre at deltage i velkomsten, men det er ikke et krav eller en nødvendighed.

Camp-bussen
Igen i år tilbyder vi Camp-bussen for de gymnaster, der kommer rejsende med tog. Bussen kommer kl. 09.35 til Nyborg Banegård med instruktører, der vil tage imod dig/jer. Bussen kører igen
mod Vejstrup kl. 09.50. Vi er opmærksomme på, at der kommer et tog fra København kl. 09.42.
Vi venter selvfølgelig på gymnaster med dette tog. Ønsker I at tilmelde jeres barn til Camp-bussen skal I blot sende en mail til lkk@vejstrup.dk, og indbetale 75,00 kr. til reg.nr.: 8117 kontonr.:
0003066554 eller på MobilePay 74048 senest onsdag den 29. juni. Betalingen markerer du med:
VejstrupCamp-bus + navn. Vi gør opmærksom på, at beløbet ikke tilbagebetales ved afbud.

Lommepenge
Det er ikke muligt at købe slik og sodavand på Campen. Det er helt ok at have det med hjemmefra
(vi opfordrer dog til et begrænset omfang). Så lad bare lommepengene blive hjemme J

Mobilregler
Generelt har vi en forventning om, at telefonen kun bruges i særlige tilfælde, da vi vægter andre
former for fællesskabende aktiviteter. Ønsker gymnasterne at filme i forbindelse med undervisningen eller andet, aftales det med instruktørerne. I forbindelse med siesta er det muligt at bruge
telefonen til at lytte til musik på, dog skal høretelefoner medbringes, da der skal være ro under
siesta. Det er ikke tilladt at medbringe telefoner i omklædningsrum.

Følg med hjemmefra
I løbet af ugen opdaterer vi vores Facebook (Vejstrup Camps) og Instagram (@vejstrupcamp) med
billeder, så I derhjemme kan følge med i vores aktiviteter. Så gå ind og bliv medlem allerede nu.
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Overlevelseskittet til VejstrupCamp
(vejledende)

•
•
•
•
•
•

•
•

Masser af gymnastiktøj
Håndklæder
Toiletartikler
Sovepose og hovedpude
Mobiltelefon og oplader
Tøj som må blive beskidt, når du
skal cykle mountainbike, lave bål
og sejle i kajak.
Badetøj
Lidt slik og sodavand. Det er ikke
muligt at købe det på Campen i år.

•
•
•
•
•

•

Liggeunderlag/luftmadras (husk at
tjekke den hjemmefra J)
Solcreme
Sygesikringskort
Praktiske sko til udendørs brug
Der er mulighed for at skate, dog
skal I selv medbringe det nødvendige sikkerhedsudstyr, hvis I ønsker at bruge dette.
Festtøj til fredag aften (Hawaiitema)

LØRDAG DEN 9. JULI
Opvisning

Lørdag den 9. juli fra kl. 12.30 inviteres forældre til kaffe og kage m.m.

ved Oasen inden Camp-deltagerne laver opvisning kl. 13.30.

VejstrupShoppen

Skal gardaroben opgraderes med noget Vejstrup kærlighed? Så tjek
VejstrupShoppen ud i hallen fra kl. 12.30-13.00 og igen fra kl. 14.0014.30.

Vedhæftet er deltagerliste og ugeprogram
I ugeprogrammet gør vi opmærksom på, at hver spring/dansegruppe har et undervisningsmodul
ved vandet. De bliver undervist i kajak og mountainbike under sikrede forhold. Dette er dog ikke
muligt at se i programmet.
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Sammen med vores 30 engagerede instruktører glæder vi os til at tage imod dig
tirsdag den 5. juli.

På snarligt gensyn

LASSE KLEVANG KRISTENSEN // Campansvarlig

I er velkomne til at kontakte mig på 26 74 17 80 eller lkk@vejstrup.dk.
Under Campen vil du også kunne træffe mig på alle tidspunkter i døgnet.
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