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Klar parat og start!
Er du klar og parat!
Forhåndstilmelding til
næste
års
store
internationale Jamborette på Mosbjerg
Spejdercenter er nu
igang. Det kan udelukkende ske på lejrens
hjemmeside. Besøg os
på www.vj2011.dk

Velkommen – welcome – willkommen
Velkommen til det første af en stribe elektroniske nyhedsbreve, som vi vil
forsyne dig og din gruppe med fra nu af og frem til næste sommer, hvor
årets Vendelbo Jamborette 2011 bliver afviklet.

VJ er årets STORE event i 2011
Du kan godt starte nedtællingen allerede nu og glæde dig til årets STORE event i
2011, når der bydes velkommen til Vendelbo Jamborette på Mosbjerg
Spejdercenter i Nordjylland. Temaet for lejren er: ”Spejder ud over alle grænser”
og aktiviteterne vil handle om ”fantasispejd”, ”international spejd” og ”back to
basic-spejd”. Med en stor lejrplads til rådighed er der gode muligheder for at
udfolde sig med lejrarbejde (pionerarbejde).

Kender du nogen?
Naturligvis har du venner! Har du venner i udlandet, så husk at opfordre dem til
at komme og deltage i næste års Jamborette. Jo flere jo bedre. Og er der også
mange udenlandske deltagere bliver det straks mere internationalt.
Du kan skrive til info@vj2011.dk og fortælle os, hvis vi skal sende en officiel
invitation til en udenlandsk gruppe eller en gruppe i Danmark.

Bliv hjælper – du fortryder det ikke!
Grib chancen og blive hjælper ved årets STORE jamborette. Få mere at vide ved
at skrive til info@vj-2011.dk. Du vil ikke fortryde
det!
Redaktion: pr@vj-2011.dk

International dag!
Vi forventer mange
udenlandske spejdere; derfor bliver der
en hel dag med
internationale
aktiviteter.
Facebook!
Du kan også følge med
i begivenhederne op
til næste sommers
store event på Facebook.

Hjælp!!!
Hvis du har lyst til at
give en hånd med som
hjælper på jamboretten så tilmeld dig
på info@vj2011.dk.
Det er en fortrinlig
chance for at komme
tættere på spejderliv

Næste nyhedsbrev
Kommer snart!!! Glæd
dig allerede nu. På
gensyn.

