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Breaking news:

Velkommen
til Vendelbo…

Jamboretten 2011

Vi mødes i et mix af retro-spejd,
fantasi-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.

Vendelbo Division arrangerer for
8. gang Jamborette for grupperne
Priser - Jamborette 2011:
i divisionen samt spejdere fra indPladsleje: Halv lejr: kr. 280. Hel lejr kr. 450.
og udland. Vendelbo Veteranerne
Depositum: Halv lejr kr. 250. Hel lejr kr. 350.
og Klan Nordlys er drivkraften bag
planlægningen og afholdelsen af Jamboretten. Denne gang har vi fået æren af at være
dem der samler trådene.
Ann: Jeg hedder Ann Petersen, har været
spejder siden 1990. Efter at have brugt størstedelen af mit liv i uniform; som spejder og
leder i Lars Kruse Skagen Gruppe og senest
som DC i Vendelbo Division, er jeg nu klar til
at være med til at give dig en kanonspejderoplevelse på Vendelbo Jamboretten 2011.
Martin: Min spejderkarriere startede i 1988 i
Niels Ebbesens gruppe, senere søgte jeg nye
udfordringer lidt længere mod nord, og er i
dag aktiv i Reden 5 Aalborg og Jens Bang
division.
Vi glæder os til at være med til at give dig en
god lejr med mange aktiviteter, hvor kun
fantasien sætter grænser. Ses vi?

Endelig tilmelding er 1.3 2011.
Depositum indbetales – følg
blot anvisninger på lejrens
hjemmeside.

Sidste nyt…
Velkommen til endnu
et nyhedsbrev. Denne
gang kan vi løfte sløret
for programmet ved
Jamborette 2011:
Lørdag: Ankomst og
etablering af lejr
Søndag: Etablering af
lejr og åbning. Nataktiviteter for junior,
spejder, senior
Mandag: Aktivitetsdag og Gudstjeneste
Tirsdag: Minier (halv
lejr) kan ankomme fra
kl. 8.00 – 16.00.
International dag og
International fællesspisning. Lejrbål.
Onsdag: Disneydag for
mini/mikro. Hejk for
senior, spejder og
junior.
Lederaktiviteter
Torsdag: Hjemkomst
fra hejk. Aktiviteter og
Spejderbal
Fredag:
Aktiviteter.
Nedbrydning.
1001
fællesovernatning for
junior, spejdere, seniorer
Lørdag: Nedbrydning
og afrejse.
OBS – OBS - OBS
Ekstra rafter og brænde bestilles inden
15/2. Der er sendt
materiale ud til de
tilmeldte grupper.

