Jamborette 2011
Følg med på
www.vj2011.dk

Redaktion: pr@vj-2011.dk

Newsletter

Nr. 6
Marts 2011

Nete - International
koordinator
Vendelbo Jamboretten 2011 har,
som noget nyt, et internationalt
udvalg. Inden lejren tager udvalget
sig bl.a. af pr for og kontakt med
de udenlandske grupper samt
planlægning af den internationale
dag.
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På lejren vil det internationale
udvalg bl.a. være synligt i form af
den internationale koordinator
Nete Engen Christiansen. Nete har
været spejder i Vendelbo Division i
18 år og har én gang tidligere
været med til planlægningen af
Vendelbo
Jamboretten.
Hun
glæder sig til nye udfordringer og
til at tage imod vores udenlandske
gæster. See you!

Hello – can we have your tilmeldinger, please!
Folks, så er det tid for endelig tilmelding til sommerens Jamborette. Vi ser
frem til at høre fra jer. Vi kan oplyse, at der er forhåndstilmeldt 40 grupper,
hvoraf 10 er udenlandske. Totalt er 1.264 deltagere forhåndstilmeldt.

Lejren er international og knytter bånd
Et af lejrens temaer er det internationale perspektiv, hvor du har mulighed
for at knytte bånd til spejdere fra andre lande. 20 – 25 procent af deltagerne
er således ikke danske.
Et par danske grupper har allerede taget forskud på at knytte bånd på tværs
af grænser. Således har Brundurs Gruppe knyttet bånd med Girlguiding
Ulster, som er fra Nordirland. Johan Ratzaus Gruppe har tilsvarende knyttet
kontakt til spejdere fra Edinburgh i Skoland.
Måske det var noget for din gruppe at skabe kontakt til udenlandske
spejdere. Pt. er der tilmeldt spejdere fra Skotland, Luxembourg, Tyskland og
Nordirland.

Ny dato for endelig tilmelding er: 15.03.11 Følg blot anvisninger på lejrens hjemmeside

Sidste nyt…
Join us on Facebook
På Facebook kan du
finde vores gruppe,
Vendelbo Jamborette,
og tilmelde dig.

Getting to Sindal?
På lejrens hjemmeside
kan du finde kort over,
hvordan du finder
frem til sommerens
lejr.

T-shirts klar nu!
Om kort tid kan vi på
hjemmesiden præsentere t-shirts og andet
lækkert tøj med lejrens logo. Fra 1. april
åbner vi for salget,
som fortsætter både
under lejren – på selve
lejren - og efter lejren.

Vil du hjælpe?
På hjemmesiden er
det nu muligt at tilmelde sig som hjælper
til lejren. Skynd dig at
gøre det før din nabo…

Bagageservice
Igen ved dette års lejr
er der mulighed for at
få fragtet sin bagage
fra togstationen til lejren og omvendt. Send
en email til lejren, hvis
din gruppe har brug
for denne service.

