
Så er der snart tid til at vi skal give svar 
om vi skal være med til Vendelbo-Jamborette 2020

Man kan enten deltage hel lejr eller halv lejr - på de planlagte ind/ud dage. 
Men desværre kan ikke alle grene/klasser deltage, da vi ikke kan få lederkabalen til at dække.

Pris for en halv lejr 800 kr - d. 28/7-1/8 2020 (for Mikro der går i 1. klasse nu)
Pris for en hel lejr 1100 kr - d. 25/7-1/8 2020 (for junior der går i 5 og 6 kl. nu) + trop + klan.

Tilmelding og betaling inden 1 maj, da der max kan være 1500 deltagere på lejren.

Vendelbo Jamboretten afholdes i hjertet af Vendsyssel, på deres dejlige spejdercenter i Mosbjerg. 
Lejrpladsen etableres med 2 store lejrområder, og aktivitetspladser fordelt over hele området og igen i 
år er der spejdere fra ind- og udland til at deltage i lejren.

Vendelbo Jamboretten 2020, som bliver en lejr med temaerne Spejderliv, Nærvær og Lejrliv. 

·  Spejderliv er, når vi oplever at fordi vi er mange kan vi lave nogle helt fantastiske aktiviteter, vi kan 
grine sammen og blive udfordret med små og store oplever. Lejren byder på aktiviteter indenfor tek-
nologi, madværksteder, kreativitet, natur og håndværk.

·  Nærvær er, når venskaber opstår mellem spejdere fra forskellige grupper og i forskellige aldersgrene. 
Vi bestræber os endvidere på, at både lejrledelsen og alle vores mange hjælpere er en aktiv del af 
lejren, så vi er synlige på lejrpladsen, i forbindelse med aktiviteter, samt altid står klar med en ekstra 
hånd eller hjælp når problemerne opstår.

·  Lejrliv er, når hele lejren summer af hygge og glade spejdere, når bålene er tændt og aftensmaden 
koger eller når man mødes med nabogruppen til et fælles lejrbål. Lejrliv er det der uforklarlige, som 
vi alle føler i maven, når man går gennem lejrpladsen hvor grin og latter svæver gennem luften, eller 
en sen aften når roen er faldet over lejren og alle lysene er tændt i lamper og bål.

·  Vi vil med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål, forsøge at sætte fokus på miljø og bæredygtighed på 
lejren, og opfordre her alle grupper til at være med – lad os se om vi kan gøre verden bare lidt bedre 
i fællesskab.

Lejren er egnet til spejdere i alle aldre, da der er nemt til faciliteter, lejrområdet er overskueligt og ak-
tiviteterne er tilpasset de enkelte aldersniveauer. 

Se meget mere på : https://vj2020.dk/da/aktiviteter/

T-shirts, trøjer mm bestilles hjemmefra og udleveres på lejren - https://vj2020.dk/da/toej-webshop/

Med de bedste leder hilsner : Rikke, Randi, Birgitte, John, Anette og måske Mathias og Tajs.


