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Newsletter

D-dag får
helt ny
betydning
på VJ2011
Nedtællingen til sommerens store jamborette raser derudad, alt imens
massevis af frivillige knokler løs for at gøre denne event til noget helt
specielt.
Temaerne er uændret ”Fantasispejd”, ”International spejd” og ”Back to
basic-spejd”, og der venter de mange deltagere masser af sjove, hyggelige,
vilde og fede oplevelser med aktiviteter som international dag, nataktivitet,
eksperimentarium, hike og ikke mindst Disney-dag for de yngste. Hvis D står
for Disney, så får begrebet Disney-dag her en helt ny betydning. Glæd dig!
Der er også lagt an til nogle fantastiske og uforglemmelige dage for seniorer,
idet der bliver budt på både hike, nataktiviteter, spejderbal og meget andet.
Så alt i alt bliver det en STOR jamborette.
PS: I kan stadig nå at tilmelde jer. Der er plads til flere seniorer – ses!
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Sidste nyt…
Join us on Facebook
På Facebook kan du
finde vores gruppe,
Vendelbo Jamborette,
og tilmelde dig.

Altid plads til én til
Skulle du og din
gruppe have flere
medlemmer, som gerne vil deltage i sommerens STORE event,
så er det absolut IKKE
for sent. Tilmeld dig
hurtigt på lejrens
hjemmeside.

Hello – plads til flere på lejren!
Fra lejrcheferne skal vi hilse, idet vi kan oplyse, at der pt. er knap 1000
endeligt tilmeldte til Vendelbo Jamborette 2011. Ann og Martin ser frem til
at høre fra dig og din gruppe, så det endelige deltagerantal kan blive kendt.
Med et sådant tal vil meget af det videre arbejde nemlig blive meget lettere.
Vi kan også oplyse, at der fortsat er plads til mange flere spejdere på lejren.
Skulle der være brug for det, så er de mange hjælpere klar til at rydde et
markområde mere til glæde for deltagerne!

Deadline for betaling er 20. maj – nedtælling i gang!
Nu vi er ved hilsener, så er der hilsen fra lejrens kasserer med info om, at de
sidste penge skal betales til lejren. Deadline for indbetaling er 20. maj 2011.
På tilmeldingsmailen står det fulde beløb inkl. depositum. Hvis der er flere
spejdere, der har fået lyst til at komme med, er det selvfølgeligt muligt at
betale for dem samtidigt. Spørgsmål? Kontakt lejrens administration.

Kan du synge lejrens sang?
Lyt og download fra www.vj2011.dk

T-shirts klar nu!
VJ2011 kan nu på
hjemmesiden præsentere t-shirts og andet
lækkert tøj med lejrens logo. Der er nu
åbnet for salget, som
fortsætter både før,
under lejren – på selve
lejren - og efter lejren.

