Vendelbo Jamborette 2011
Lejrsang
Fra nord og syd og øst og vest, vi mødes her i dag
For livet det er allerbedst med en fælles sag
Ja, spejderlivet, det er det, vi aller bedst kan li
Så disse dage finder vi en masse glæde i
Helt alene kan noget være svært,
men hjælper vi hinanden kan alle få det lært
Nu vil vi sammen synge vores lejrsang
for Vendelbo Jamborette den er nu i gang

Vendelbo Jamborette
2011
Det Danske Spejderkorps

Af træ vi bygger byen op med spejderånd deri
Og plads til hver en enkelt trop, og her lever vi
Naturen bruger vi til fulde både dag og nat,
Om lejrbålet mødes vi med sang grin og pjat
Helt alene kan noget være svært,
men hjælper vi hinanden kan alle få det lært
Nu vil vi sammen synge vores lejrsang
for Vendelbo Jamborette den er nu i gang
Sku' regn og kulde drille vil vi ta’ det med et smil
For kolde våde sokker de hører bare til
Og soveposer, brændte snobrød mad med græsstrå i
Og trætte ben og ømme fødder, ja det kan vi li
Helt alene kan noget være svært,
men hjælper vi hinanden kan alle få det lært
Nu vil vi sammen synge vores lejrsang
for Vendelbo Jamborette den er nu i gang
Scouting life and unity, time to make some friends
Outdoor livning feeling free, in a circle joining hands
So Look at all the smiling faces, laughing having fun
Look at all the active youngsters, working in the sun.
/: Helt alene kan noget være svært,
men hjælper vi hinanden kan alle få det lært
Nu vil vi sammen synge vores lejrsang
for Vendelbo Jamborette den er nu i gang :/

Denne bog tilhører:
Navn:
_____________________________________________
Gruppe:

Kære spejder og leder
Det er med stor glæde, at vi kan byde dig velkommen til
Vendelbo Jamborette 2011. Det er nu 8. gang, der afholdes
Jamborette i Vendelbo Division, og vi glæder os meget til at
give dig og dine spejderkammerater en uforglemmelig spejderoplevelse i selskab med 1000 andre spejdere.
Vi mødes i et mix af retro-spejd, fantasi-spejd, international
spejd og it-spejd kombineret med udfordringer, sjov, kammeratskab og fællesskab. Kort sagt - vi byder dig velkommen til en lejr, hvor vi er "spejder ud over alle grænser". Vi
mødes fra nær og fjern i en lejr, der syder af spejderliv og
spejderglæde. Med store rafteprojekter bygger vi en by fyldt
med spejderånd og oplevelser - vi flytter grænser - vi kan
mere end vi tror.
Der er planlagt et væld af aktiviteter for dig og alle de andre
spejdere. Vi har også skabt rammen for, at du kan få nye
venskaber og masser af spejderoplevelser med hjem.
Vi håber, at du får en rigtig god lejr og endnu engang velkommen til Vendelbo Jamborette 2011.

PROGRAM FOR VENDELBO JAMBORETTEN

Lørdag den 23. juli

Ankomst

Søndag den 24. juli

10.00: Åbning af lejren
11.00: Reception
13.00-16.00: Aktiviteter
21.00-02.00: Nataktiviteter

Mandag den 25. juli

9.00-12.00/13.00-16.00: Aktiviteter
19.00: Swopping
22.00: Gudstjeneste

Tirsdag den 26. juli

8.00-16.00: Mini-mikro ankommer
9.00: International dag
17.30: Fællesspisning
20.00: Lejrbål

Onsdag den 27. juli

9.00-16.00: Disneydag
Junior- og spejderhike
Seniorhike
Lederaktiviteter

Torsdag den 28. juli

Hjemkomst fra hike
9.00-12.00/13.00-16.00: Aktiviteter
17.30—24.00 Spejderbal

Fredag den 29. juli

9.00-12.00/13.00-16.00: Aktiviteter
21.00: Afslutning af lejren.
23.00: 1001 nat

Martin og Ann, lejrchefer.
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Aktiviteter søndag, mandag, torsdag og fredag:
På VJ2011 handler aktiviteterne om ”fantasispejd”,
”international spejd” og ”back to basic-spejd”
Du er ikke på forhånd tilmeldt en aktivitet, men du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du vil deltage i under
lejren. Vi har lavet en masse sjove og fede aktiviteter,
som du kan få et overblik over på infotavlerne på lejren.
Her finder du netop den aktivitet, du har lyst til.
Du kan deltage alene, sammen med din bedste spejderkammerat, sammen med din patrulje, sammen med din
gruppe – det bestemmer du eller gruppen – men det kunne jo være fint at møde nye spejdervenner.
Aktiviteterne kommer til at foregå på aktivitetspladser
rundt om på lejren.
Aktiviteterne er åbne:
Søndag - 13:00-16:00.
Mandag, torsdag og fredag:
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09:00-12:00
13:00-16:00.

Ankomst: Ved ankomst skal gruppens leder kontakte informationen.
Afslutning af lejren: Fredag d. 29. juli.
Lejren afsluttes kl. 21.00.
Afsked med Vendelbo Jamborette 2011.
Alkohol: I lejren bliver der ikke solgt alkohol til unge under 18 år. Se i øvrigt jamborettens sikkerhedsbestemmelser.
Breve sendes til:
Spejderens navn, gruppens navn
Mosbjerg spejdercenter
Elmevej 6
9870 Sindal
Mail sendes til:
info@vj2011.dk
Disneydag, hike og lederpleje
Onsdag er den store hikedag. Det er her junior, storspejder
og senior skal ud af lejren, mens mikroerne og minierne
bliver i lejren til Disneydag. På VJ2011 er det ikke kun
spejderne, der for lov til at have det sjovt. Til de ledere, der
har spejderne ude af lejren og har tid og lyst, har vi planlagt
et specielt program.
Disneydag mikro-mini
Denne dag for mikroerne og minierne byder på en masse
sjove opgaver med temaerne: Peter Plys, Robin Hood, Snehvide og Toy Story. Det er små løb, der kører fra 09.0012.00 og 13.00-16.00.
Fra 19.00-21.00 vises der film på storskærmen. Hvilken
film det bliver, løfter vi først sløret for på selve dagen, da
spejderne i løbet af dagen skal stemme om, hvilken film de
helst vil se.
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Hike junior- og storspejdere
Den ultimative oplevelse for juniorer og storspejdere. En
hike fra onsdag til torsdag fyldt med udfordringer og ikke
mindst sjov. Spejderne skal ikke blot ud at gå. Undervejs
vil spejderne blive stillet over for opgaver, som de skal
løse. Det forventes, at spejderne kan finde vej ved brug af
kort og kompas, samt at de kan bygge en bivuak til at
overnatte i.
Opgaverne vil blandt andet byde på udfordringer inden
for koder, håndværk og pejling (sidstnævnte kun storspejdere).
Der vil kunne findes nærmere info om hiken i informationsflyeren. Hjemkomst til lejren torsdag formiddag.

Eksperimentarium
Vandraket, mælkekarton racerbåd, videoaktivitet, stillbillede
-film, canbot og koglekanon.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.

Seniorhike
Også denne gang er der hike for seniorerne. Dagen starter
kl. 07.30 med afgang i bus. Vi kan løfte sløret for, at
transporttiden ca. er 45 min. Herefter skal I ud på en hike,
på turen får I brug for en GPS pr. patrulje, grej til at bygge en bivuak og badetøj. Når destinationen er nået, vil der
være seniorfest om aftenen. Der forventes, at man kan
navigere med GPS. Der vil kunne findes nærmere info
om hiken i informationsflyeren. Hjemkomst til lejren
torsdag formiddag.

Vandsjov/ Wellness
Vandkamp, fodbad, ansigtsbehandling, volleyball, sæbebobler, sæbeglidebane.
Aktiviteten er åben mandag og torsdag.

Lederpleje
Vi har i år lavet et program til lederne, så de får noget
særligt med hjem. Kl. 10.00-14.00 vil Ildfluerne lave en
aktivitet med temaet: Spis naturen. Fra 14.00- 16.00 vil
der være wellness-program. Om aftenen vil der være fælles lederhygge
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Klatrevæg.
Aktiviteten er åben mandag.

Vildmarken
Ildfluerne fra korpset kommer og laver vildmarksaktiviteter.
Naturrygsækkene, træ-kending, insektstøvsugere, ud og pille, rode og rage i jorden, små spil omhandlende natur samt
meget mere.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.

Dagen derpå
Fremstil din egen sæbe og tandpasta.
Aktiviteten er åben fredag.
Senioraktiviteter
Der er nogle aktiviteter, der er specielt til seniorerne. På
VJ2011 skal seniorerne ikke sove i telt men i hængekøjehytte, som de bygger de første dage. Herudover kan du prøve
aktiviteter som f.eks. svedehytte, pinocchio-fodbold og minigolf, som seniorerne bygger op i løbet af lejren, hvorefter
de kan benyttes af alle
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Aktivitetsoversigt:
Træarbejde
Pileblyant, bestik, puslespil, tømmerknude, trækop, kokoskopper, tørklæderinge, dingbat og yoyo.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.
Håndarbejde
Flaskeskib, fyldepen, nålefilt, læderpung, terninger, knytning, kordelstrop til ringspil og tin-støbning.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.
Madaktivitet
Denne aktivitet skal man deltage i patruljevis.
Papkasseovn eller fang fisk med de bare hænder.
Aktiviteten er åben søndag og mandag.
Cookalong kokkeaktivitet.
Aktiviteten er åben mandag.
Orientering
SMS-løb, GPS-labyrint, multicatch, almindeligt O-løb,
spørgsmåls-løb, billed-løb, O-løb med fordomme over for
spejdere, pølseløb.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.
Sjov og leg
Kæmpetwister, forhindringsbane, balancebalje på fødderne, giv et patruljemedlem vand af flaske og fodsvedsstafet.
Aktiviteten er åben søndag, mandag, torsdag og fredag.
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Forplejning: Alle grupper handler i Dagli´ Brugsen. Brugsen ligger ca. 100 m. fra lejren. Brugsen har hver dag en
bestemt slags kød - se lejrens opslagstavle! Der er altid mulighed for at købe andre varer end dagens tilbud.
Alle grupper får udleveret et kontokort til indkøb.
Frugtvogn: Der er hver dag mulighed for at få et stk. gratis
frisk frugt pr. spejder.
Førstehjælp: Befinder sig lige ved siden af centerbygningen.
Informationen: Her kan du få hjælp til alle de ting, du kan
blive i tvivl om. Desuden bliver fundne ting indleveret her.
Her er også lejrens posthus, og mobiltelefoner kan indleveres til opladning. Desuden træffes PR og det internationale
udvalg i informationen. På lejrens informationsstandere slås
de vigtigste nyheder op. Desuden informeres der løbende på
storskærmen.
International dag: Tirsdag hylder vi internationalt spejderi
med en hel international dag. Alle grupper har på forhånd
forberedt en aktivitet, som foregår hjemme på deres egen
lejrplads. På denne måde er der mulighed for at se, hvordan
andre spejdere bor, og hvad de laver. På torvene vil der være
oversigtskort over gruppernes aktiviteter – hvem laver hvad
og hvor?
Vi slutter dagen af med fælles international spisning og til
sidst et fælles lejrbål efter dansk tradition, så de udenlandske
spejdere også får denne oplevelse.
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Kiosk: På lejren er der selvfølgelig en kiosk, som sælger
slik og sodavand. Åbningstider står på kiosken og informationens opslagstavle.

Tobaksrygning: Kun tilladt ved bålpladsen eller i de
opsatte rygeskure.

Mobiltelefoner: Telefoner kan oplades gratis i informationen. Husk kasse og strømskinne og at indlevere gruppevis.

Åbning af lejren: Søndag d. 24. juli.
Lejråbning på det store torv kl. 10.00.
Åbningsreception - der inviteres én leder pr. gruppe.

Nataktivitet
Vi udnytter mørket og laver aktiviteter i natten.
Reflexløb mini- mikro, reflexløb med opgaver junior- storspejder, stjernekiggeri, flaskelygte, rundbold med selvlysende bolde, spark til lygten, skumle historier, sejle i kano
på åen for at løse opgaver, svævebane over åen og lave
skyggespil bag lagen.
Kl. 21-22.30 naturvandring i området med Ildfluerne.

1001 nat junior og storspejder
Den sidste aften er der fælles overnatning for juniorer
og storspejdere. Der bliver lavet to bivuakområder, så
juniorerne skal sove sammen med alle de andre juniorer,
og storspejderne sammen med alle de andre storspejdere. Så har alle mulighed for at hygge sig sammen den
sidste aften, inden det er farvel og tak for denne gang.
Opsætning af bivuakker sker kl. 19.30-20.30.

Netcafe: I netcafeen kan medbragte bærbare benytte den
trådløse internetadgang til mail og opdatering af egne hjemmesider. Opladning af bærbare kan ske i informationen.
Netcafeen råder over et begrænset antal stationære computere til fri afbenyttelse.
Ro i lejren: Fra kl. 23.00 – kl. 07.00 skal der være ro på
lejrpladserne
SMS/MMS: Det er muligt at sende billeder og hilsener,
som bliver vist på lejrens storskærm.
Swopping
Mandag aften er der mulighed for at bytte mærker med
spejdere fra alle de andre grupper, som du kan samle og evt.
sætte på din bålkappe. Husk derfor dine egne ekstra mærker.
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