Jota-Joti 2016!
Husk året’s Jota-Joti i Kjellerup.
Det sker i weekenden d. 14-15-16 oktober (første weekend i efterårsferien).
Sidste år var vi 115 spejdere samlet til en fed oplevelse. En hel weekend med
computerchat, amatørradio, storskærmslejrbål, ræveløb, loddekursus, GPS løb og meget
mere.

Kom og vær med, vi glæder os til at se jer!

En F-E-D weekend venter – spejderaktiviteter, spejdervenner og PC i døgndrift!!
Vi skal mødes med spejdervenner fra Midtjyske og Gudenå distrikt + ca. 1 million spejdere fra
resten af verden til årets Jota-Joti.
Mødested:
Tidspunkter:

Mosaikken,
Start :
Slut
:
Pris
:

ved Kjellerup bibliotek
Fredag d. 14. oktober kl. 20.00
Søndag d. 16. oktober kl. 13.00
300.- kr.

Medbring: 1 stk. PC. Derudover: Se pakkelisten, men husk masser af godt humør
Jota-Joti står for “jamboree on the air” og “jamboree on the internet”. Det foregår over
amatørradio og på chatten på din computer. Og når weekenden er omme har vi forhåbentligt
været hele verden rundt, talt med spejdere fra de fjerneste kroge og haft en fed weekend.
Vi er deltagere i JOTA-JOTI, men der vil også foregå (u)almindelige spejder-aktiviteter!
Vi håber at dine forældre, og alle andre, kan følge os på www.kjellerupspejderne.dk
Vi forsøger at få live-cam til virke på hjemmesiden.
Der er også en facebookside:

https://www.facebook.com/events/643068232537648/
Der er dog en aldersgrænse – du kan kun deltage hvis du går i 5 klasse, eller er ældre.

SKYND DIG AT TILMELDE DIG!
Med spejderhilsen Kjellerup-Spejderne

Jan Andersen, tlf.40 64 48 04
Bjarne Nedergaard, tlf.20 485 480
__________________________________________________________________________________
JOTA-JOTI 2014

__ JA, jeg vil gerne deltage i JOTA-JOTI 2016
__ Spejderen må fotograferes til internettet (uden kryds her, ingen deltagelse!!)
__ Jeg kan skaffe en kage / boller (Vi melder tilbage, hvis behovet ER dækket – ellers : bare
bag ;-) )
Mit navn er _______________________________________________
Jeg kommer fra ___________________________________________
Forældre underskrift: ______________________ tlf.______________
Angiv venligst et telefonnummer, som I kan træffes på hele weekenden!!

Tilmeldingen afleveres til jeres spejderleder, senest d. 3/10-2016

Forslag til pakkeliste (JOTA-JOTI 2016):
Antal

Hvad

1

Uniform, renvasket og komplet

1

PC, inkl. skærm, tastatur, mus, netværkskort, osv….

nok

14.10.16

16.10.16

?

0

220v ledning + fordeler-stik

INGEN ENERGI-DRIKKE !
1

Viskestykke

1

dyb og flad tallerken (plastik, men ikke engangs……)

1

kop, krus eller drikkekar

1

Bestik (minimum: gaffel, kniv & ske)

1 sæt

skiftetøj – komplet fra inderst til yderst

1

Udendørs tøj (det k-a-n blive snavset…..)

1

T-shirt

1

Indendørsfodtøj

1

Udendørs fodtøj

1

Nattøj

1

Sovepose

1

Liggeunderlag, eller letvægtsluftmadras (IKKE almindelig
luftmadras)

evt. 1

hovedpude & sovedyr (husk sovedyret!!)

1

tandbørste & tandpasta

1

sæbe & shampoo

1

Håndklæde

Slik, chips & sodavand – i fornuftig (begrænset) mængde
evt.

Kamera

