Hej alle sammen.
Vi nærmer os tidspunktet hvor vi alle mødes på Vendelbo Jamborette 2011.
Derfor lidt praktiske informationer:
Før ankomst: Tilmeld jer som hjælper på www.vj.2011.dk husk også børneattest hvis I
ikke allerede har tilmeldt eller udfyldt børneattest.
Giv os besked om hvornår på dagen I ankommer på jeres ankomstdag; så er der mad til jer
i kantinen fra det tidspunkt I ankommer.
Betaling: Betaling skal ske ved overførsel til Spar Nord konto 9012-4573667897, husk at
angive jeres navn i tekstfeltet til betaling.
I betaler for mad og prisen er 60 kr. pr. dag, 400 kr. for hele lejren og for- og efterlejr er
gratis.
Hjælperfest den 30/7 er gratis for alle (mad og drikkevarer til maden)
Betales senest 18/7
Overnatning:
Telt, liggeunderlag, sovepose og toiletgrej. I medbringer selv udstyret.
Campingvogn med; men så vil vi gerne vide det på forhånd
Overnatning i De grønne spejderes hytte. Tilmelding nødvendig. Se medsendte
information fra teknikudvalget.
Badning: Der er badevogn (tidsbestilling i informationen)
Forplejning: Vi spiser i lejrens kantine. Kantinen bruges af alle på lejren men der vil være
perioder hvor kantinen er forbeholdt lejrens hjælpere. Der vil være opslag med
spisetiderne for lejrens hjælpere.
I skal selv medbringe: Pose med tallerkener, krus/kop, bestik og viskestykke. Der bliver
stillet opvaskebaljer op efter hvert måltid, og alle vasker selv op. Husk navn på alt.
Ved ankomst: Henvender I jer i informationen for at blive tjekket ind og få anvist
overnatningsplads, I får udleveret et skilt med jeres navn, udvalg og hvilke datoer I er på
lejren, nøglebånd med lejrlogo og hjælpertørklæde. (Tørklædet afleveres ved afrejse)

Internet og mobiltelefon: Der vil være trådløst internet på udvalgte områder af lejren,
mobiltelefoner oplader I ude i jeres udvalgs arbejdsområder eller i informationen.
Lejragenda: Udskrives fra hjemmesiden www.vj2011.dk

Vi glæder os til at være sammen med jer

Jette og Susanne administrationsudvalget
administration@vj2011.dk

