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Tilmeld dig NU!
Endelig kom vi på den
anden side af sommerferien, og det er nu
muligt at foretage forhåndstilmelding
til
næste års Vendelbo
Jamborette 2011 på
Mosbjerg Spejdercenter. Tilmelding kan ske
NU på lejrens hjemmeside og kun her.
Besøg derfor VJ2011
på www.vj2011.dk

Vi er klar – er du?
Vi er klar – er du? Okay, hele lejren er ikke planlagt og klar. Men vi er klar til at
modtage din gruppes forhåndstilmelding til næste års STORE arrangement 23. –
30. juli 2011.
Vi er knapt klar til næste sommers STORE event, idet der endnu er meget at
arrangere og føre ud i livet før vi kan byde dig og din gruppe velkommen. Her og
nu vil vi dog gerne byde velkommen til dette nyhedsbrev.

Det bliver STORT
Lad os blot sige det, som det er: Vendelbo Jamborette 2011 bliver STORT. Ud fra
Temaerne for lejren er: ”Spejder ud over alle grænser”, ”fantasispejd” og
”international spejd” og ”back to basic-spejd”.
En stribe udvalg, grupperinger, arbejdsgrupper og andre med engagementet og
hjertet på rette sted arbejder med at få gjort planlægningen færdig. Allerede nu
kan vi løfte lidt af sløret og berette, at der bl.a. vil være spejderbal, spejderland
og Disneydag for blot at nævne et par aktiviteter. Aktivitetsudvalget oplyser, at
der bliver i massevis af forskellige aktiviteter, således at der er noget for enhver
smag.

Skab din egen lejr for gruppen
Vær ikke bange for at gå glip af noget eller noget af det, som du og din gruppe
finder sjovt. For der er IKKE forhåndstilmelding til aktiviteterne hjemmefra.
Tilmelding sker på lejren.

Anbefal gerne lejren
til andre
Vi er overbeviste
om, at næste sommers lejr bliver en
begivenhed ud over
det sædvanlige. Så
du kan roligt anbefale lejren til andre –
og der er fortsat
plads til dig og din
gruppe. Så ses vi?
OBS: deadline er
1. november
Bemærk, at 1. november er deadline
for forhåndstilmelding til lejren. Lige
nu er der ca. 350
tilmeldte.
Der forventes et
deltagerantal på ca.
1.000 – 1.200.
Forventningen er et
endeligt deltagertal i
omegnen af 1.000 –
1.200.

Redaktion: pr@vj-2011.dk
Bliv hjælper – du fortryder
det ikke!

Næste nyhedsbrev

Grib chancen og blive hjælper ved årets STORE jamborette. Få mere at vide ved
at skrive til info@vj-2011.dk. Du vil ikke fortryde det!

Kommer snart!!! Glæd
dig allerede nu. På

