
Juniorweekend!
CISV Roskilde – CISV Vestsjælland – CISV Storstrøm



CISV Roskilde – CISV Vestsjælland og CISV Storstrøm vil 
gerne invitere dig med på en sjov juniorweekend, fyldt med 
aktiviteter, fis og ballade og ikke mindst masser af CISV!

Juniorweekenden bliver afholdt fra:
fredag d. 4. september til søndag d. 6. september 2020 på 
Nr. Alslev Skole, Skolegade 5, 4840 Nr. Alslev



Praktisk Information

Deltagere
Alle som er født mellem 01.09.2005 og 31.12.2010 kan deltage i weekenden, det 
kræver blot, at du er medlem af CISV Roskilde, CISV Vestsjælland eller CISV 
Storstrøm, eller er nysgerrig og opretter et hjælpermedlemsskab. 

Pris

Det koster 200 kroner at deltage på weekenden. Der betales ved tilmelding og 
refunderes ikke ved afmelding. Prisen dækker kost og logi.



Ledere
Hvis du er fyldt 16 senest d. 30. august 2020 og er medlem i CISV Roskilde, CISV 
Vestsjælland eller CISV Storstrøm, kan du blive leder på denne weekend. Der vil 
også være en stab fra de tre lokalforeninger tilstede, som også vil deltage og 
hjælpe lederne gennem hele weekenden. 
Udover staben er der brug for 10 ledere. Pladserne fyldes efter først til mølle 
princippet. 

Som leder skal du være motiveret for at bruge de erfaringer og redskaber, som du 
tidligere har tilegnet dig på dine egne camps, samt være med til at skabe en 
juniorweekend fuld af lærerige aktiviteter for deltagerne. 

Weekenden er gratis for ledere, men det kræves, at du kan deltage på hele
weekenden og er medlem af CISV Danmark.



What to bring?
- Madras/liggeunderlag

- Dyne/sovepose

- Hovedpude

- Håndklæde

- Tøj til hele weekenden

- Indesko

- Tøj til udendørs aktiviteter efter 
vejret

- Toiletgrej

- Sygesikringsbevis

What NOT to bring?
- Slik, sodavand og andre søde 

sager – vi lover jer, at I nok skal 
få jeres sukkerdepoter fyldt 
op.

- Elektroniske devices (rejser du 
med tog og har din telefon 
med, så skal du aflevere den 
ved tjek-in, vi lover at passe 
godt på den).



Start og slut tider
Der er check-in på Nr. Alslev Skole mellem 18 og 18.30, så i dette tidsrum bedes 
du ankomme. 
Hvis du ankommer i bil, er der parkeringspladser til venstre for hovedindgangen, 
her bedes din mor eller far parkere.

Ankommer du med toget, er stationen kun 5 minutters gang fra skolen.

Vores fantastiske weekend slutter igen søndag kl. 13, hvor der er check-out.

Tilmelding
Tilmelding sker via medlemsportalen. Husk at 
tilmelde dig med din egen profil.
Er du ikke medlem af CISV, men har lyst til at 
prøve en weekend for at opleve hvad CISV er, 
kan du oprette et gratis hjælpermedlemsskab. 
Der er 50 pladser, så det gælder om at være 
hurtig.



Spørgsmål?

Hvis du sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte 
os. 
Berit kan fanges på telefon 29902490 eller beritchristiansen@gmail.com eller 
Johan på johanlmc@gmail.com
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