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Vi glæder os til at se dig…
Vi bruger derfor ventetiden bedst muligt på at forberede os på dit besøg. Du
kan ankomme til lejren fra kl. 9.00, og vi beder dig henvende dig i
administrationen, så du og din gruppe kan blive registreret.
I administrationen kan vi også give svar på de spørgsmål, som du måtte
have. Desuden kan vi hjælpe jer med at oplade jeres mobiltelefoner.
Medbring selv en kasse/box og mobilladere. Saml telefonerne sammen i
kassen og afleverer den ganzen molevitten gruppevis til opladning hos os –
kvit og frit naturligvis!

Sidste nyt…
T-shirts klar nu!

I administrationen kan I også møde lejrens PR-folk. Du er velkommen til at
kigge forbi med gode ideer etc. Ligeledes kan du få assistance her – også kvit
og frit – til fremstilling af pressemeddelelser mv., som kan sendes til aviser
m.fl. derhjemme.
PS: I kan stadig nå at tilmelde jer. Der er også plads til flere seniorer – ses!

Skal du have afhentet bagage???
Giv besked til Jette Skiveren om ankomst
og afrejse på jette@skiveren.dk – tak!
Sådan finder du frem til Mosbjerg Spejdercenter
Du kan naturligvis vælge at foretage din rejse til Mosbjerg Spejdercenter
med bil og få bilens GPS til at guide dig. Du kan også tages toget, og skal så
stå af toget i enten Mosbjerg eller Tolne (tjek www.rejseplanen.dk for en
sikkerheds skyld) og så gå resten af vejen til lejren.
En sådan tur tilbagelagt med bagage kan godt give sved på panden. Vi
tilbyder derfor afhentning af din bagage på stationen. Se andetsteds i dette
nyhedsbrev!
PS: Du kan også tage bussen til lejren. Rute 228 kører mellem Sindal og
Mosbjerg. Men tjek hellere busplanen en ekstra gang…

Klar til swopping mandag aften?
På sommerens jamborette vil der atter blive inviteret til swopping. Denne
gang sker det mandag aften, og du får naturligvis mere info om det. Du kan
dog allerede nu begynde dine forberedelser…Husk at finde gamle mærker
mm., så du er klar til swopping mandag aften!

VJ2011 kan nu på
hjemmesiden præsentere t-shirts og andet
lækkert tøj med lejrens logo. Der er åben
for salg. Følg info på
hjemmesiden!

Lev drømmen ud
Det er ikke for sent at
melde sig som hjælper
til somemerens STORE
event. Du behøver heller ikke have en glorværdig fortid som
spejder. Meld dig som
hjælper og lev drømmen ud – ses!

VJ2011 er magic
VJ bliver ren magi –
skynd dig at tilmelde
dig. Måske du bliver
deltager nr. 1.000? Vi
er tæt på at runde
dette tal.

