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Har du lyst til at være hjælper?
På Vendelbo Jamboretten 2011 har vi brug for hjælpere i alle
vores udvalg. Har du lyst til at blive en del at et team, som
bygger alle tiders lejr op?
Hvad skal du gøre?
Du skal gå ind på jamborettens hjemmeside www.vj2011.dk og tilmelde
dig som hjælper. Her kan du læse mere om de teams, som forbereder
lejren:
• Kantinen
• Information
Priser for hjælpere
• International
Jamborette 2011:
• Teknik
Pris pr. dag 60 kr.
• Aktiviteter
Beløbet dækker kost og etc.
• Event
For- og efterlejr er gratis
• IT
Du kan melde dig til en hel uge eller måske kun nogle af lejrdagene.
På tilmeldingssiden er der mulighed for at krydse af, hvilke dage man
regner med at deltage.

Mød alle de andre hjælpere til hjælperdag – 18.
juni
Program for dagen:
Kl. 10.00: Velkomst ved bålet m. kaffe.
- Præsentation af formændene
- Hvad sker der i udvalgene v. formændene
- Vi laver lidt spejdersjov for alle deltagere
- Hvor skal jeg sove?
- Hvordan foregår forplejningen?

OBS – OBS - OBS
Der holdes en kanon
hjælperfest lørdag den
30.7 2011. Velfortjent
ovenpå en god indsats. Festen holdes på
Mosbjerg
spejdercenter

Kl. 12.00: Frokost ved grillen
- Mød din udvalgsformand og find ud af hvor du gerne vil hjælpe.
- Lister over hjælpere, krim-tjek m.v.
Kl. 14.30: Opsamling og evt.
Vi håber at se rigtig mange hjælpere og andre interesserede denne dag. Af
hensyn til forplejningen vil vi meget gerne have en tilmelding senest d. 13.
juni 2011 til Ann: mail: anndyhr@gmail.com eller pr. sms 61340877.

Hvad sker der på
lejren?
På vj2011 kan du se
lejrens program og
læse mere. Du kan
også
finde
årets
nyhedsbreve.
Hvor skal vi sove?
Du medbringer selv
telt,
campingvogn,
camp let eller andet.
Der er lavet et område
i lejren, som kun
bebos af hjælpere.
Selv om man er med
en spejdergruppe og
bor i gruppen, kan
man sagtens være
hjælper alligevel.
Kantinen
Alle hjælpernes måltider foregår i kantinen. 3 måltider og
kaffe formiddag og
eftermiddag. Kantinen
er også cafe for ledere
og andre, som vil købe
en forfriskning.

