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25-28. apr

Kære PUF-kursist
Nu er der ikke lang tid til kurset over alle kurser: PUF!
Du er en af de få udvalgte der får mulighed for at vise sin guddommelighed på PUF
Lyx - vi håber at du er klar! Forberedelserne er i fuld gang på gudeakademiet og vi glæder
os til at se dig på markerne der flyder med kakao og skumfiduser. Vi vil med dette brev
give dig nogle generelle informationer om kurset og forsøge at svare på de spørgsmål
du formentlig har op til kurset.

Transport
Vi står klar til at tage imod dig på Hvalsø station den 25/4 fra kl. 18:00
til 18:30. Ankommer du med tog, anbefaler vi at du ankommer med Re
1553 mod Jyderup st. eller med Re 1552 mod Østerport st., begge med
ankomst på Hvalsø st. kl 18:18. Ankommer du i bil, er mødestedet også
Hvalsø st. og vi anbefaler at I aftaler samkørsel med nogle af de andre
kursister fra samme område som dig.
Selve kurset slutter 1på Hvalsø st. søndag kl 15:00. Ankommer du
med tog, vil vi meget gerne have besked herom senest den 22. april via
ksl@puf-lyx.dk.
Sørg for at have spist hjemmefra, da der ikke serveres aftensmad
torsdag. Dog vil vi give spejderne et let måltid ved ankomst til Avnstrup
Spejdercenter.
T-shirt
Vi har designet nogle super fede t-shirts til kurset. For at du kan
nå at få fat i en til kurset, skal du dog bestille og betale inden
den 12. april. Bestilling af t-shirts sker via vores hjemmeside på
puf-lyx.dk/t-shirt. Prisen for en T-shirt er 100 kr. som I bedes overføre til
Reg 5016 Konto 1263988 når bestillingen er afsendt. Husk at skrive navn
ved overførslen.
Mere generelle spørgsmål omkring kurset har vi forsøgt at svare på i
vores PUF Lyx ABC på næste side.
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PUF Lyx ABC
Dette er en oversigt fra A til Å med de typiske spørgsmål om PUF
Lyx. Finder du ikke dine svar her, er du altid velkommen til at kontakte
kursuslederne Mie og Mathias på ksl@puf-lyx.dk. Oversigten vil løbende
blive opdateret på puf-lyx.dk/praktisk.
Ankomst
Vi står klar til at tage imod dig på Hvalsø station den 25/4 fra kl. 18:00
til 18:30. Ankommer du med tog, anbefaler vi at du ankommer med Re
1553 mod Jyderup st. eller med Re 1552 mod Østerport st., begge med
ankomst på Hvalsø st. kl 18:18. Ankommer du i bil, er mødestedet også
Hvalsø st. og vi anbefaler at I aftaler samkørsel med nogle af de andre
kursister fra samme område som dig. Ankommer du med tog, vil vi
meget gerne have besked herom via ksl@puf-lyx.dk senest den 22. april.
Hjemrejse
Spejderne kan afhentes eller tage toget hjem kl. 15:00 fra Hvalsø st.
Kiosk
Vi har en kiosk på centret, som vil have åbent 1-2 gange dagligt. Her
sælges der slik og sodavand til spejdervenlige priser. Vi råder til at man
ikke medbringer mere end 50 kr. Bemærk dog at der dagligt vil blive
serveret frugt og andre mellemmåltider.
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Puf Lyx

Kursusfoto
Der bliver taget billede af alle kursister. Dette billede vil blive eftersendt til
alle deltagende ca. 1 uge efter kurset.
Lommepenge
Vi foreslår at spejderne max medbringer 50 kr. til slik og sodavand.
Medicin
Vi vil meget gerne vide hvis dit barn tager medicin og vil også gerne
hjælpe med at huske ham/hende på at tage medicinen. Er der behov for
det, opbevarer vi gerne medicinen.
Mobiltelefon
Spejderne må under kurset ikke have mobiltelefoner på sig. Hvis barnet
har en mobil med sig, f.eks i forbindelse med rejsen, har vi mulighed for at
opbevare den sikkert under hele kurset medmindre andet er aftalt.
Overnatning
Al overnatning kommer til at foregå udenfor.
Patruljer
Spejderne inddeles i patruljer á 5 personer ved ankomst. Denne gruppe
juniorer skal bo, spise og på aktiviteter sammen i løbet af kurset. Patruljen
får uddelt ens patruljetørklæder så de kan kende hinanden. Se desuden
‘vejledere’.
Post
Der er desværre ikke mulighed for at afsende eller modtage post under
kurset.
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Pakkeliste
Vi råder spejderen til selv at pakke eller i være med til pakningen, så der
ikke opstår tvivl om hvad der er pakket og hvor det er. Se desuden en
typisk pakkeliste på puf-lyx.dk/praktisk/pakkeliste.
Slik
Dit barn må gerne medbringe slik, men der er også mulighed for at købe
det til spejdervenlige priser på centeret, se også ‘Kiosk’.
Vejledere
Hver patrulje får tilknyttet 2 vejledere der står til rådighed under hele
kurset. Flere gange dagligt vil der blive afholdt vejledermøder hvor
patruljen bliver vejledt i det gode patruljesamarbejde.
Værdigenstande
Vi anbefaler at dit barn ikke medbringer værdigenstande såsom iPods
eller lignende, men medbringes det, kan vi opbevare det sikkert under
hele kurset. Tilbagelevering sker på Hvalsø st. søndag.
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