OZ2KVG
Radio- & Internetspejderne i Vojens
Inviterer KFUM Vojens Gruppe, grupper i Hærulf Distrikt
samt DDS Vojens Rune Gruppe til:

JOTA / JOTI WEEKEND 2019 I VOJENS.
Så er det ved at være tid til det årlige JOTA / JOTI arrangement, og selvom det er en af gruppens
mange aktiviteter i årets løb, ser vi gerne, at også distriktets ledere deltager. Der plejer at være
en god stemning, som jeg ikke synes man bør gå glip af.
Vi mødes i Skovhuset, Overgårdsvej 1B fredag d. 18. oktober kl. 18:00, hvor vi straks går i gang
med at hjælpe radioamatørerne, at få sat udstyr op. Når det er gjort, spiser vi vores medbragte mad
(Husk madpakke!). Derefter skal vi have indrettet vores Net café og radiorum.
Det er vigtigt at du medbringer egen PC til arrangementet, da vi ikke kan skaffe PC’ere til alle!
Der er både trådløst og kablet netværk i huset. Der chattes, som i tidligere år via MSN og mIRC. Det
handler om, at få kontakt til så mange spejdere i verden, som muligt. Dels via radioerne og dels via
Internettet. Det er jo derfor, det hedder Jamboree On The Air / Internet, da ordet Jamboree betyder
spejdersammenkomst. Der er officiel åbning af JOTA / JOTI kl. 10:00 lørdag (lokal tid).
Du skal medbringe sovepose, liggeunderlag, toilettaske og andet gear til overnatning i telt.
Der vil være mulighed for at købe sodavand og slik. Du er naturligvis også velkommen til at bage
en kage eller nogle boller til vores aftenkaffe, Te eller kakao.
Vi slutter kl. 15:00 søndag d. 20. oktober, efter endt oprydning.
Deltagergebyret bliver Kr. 100,- pr deltager, som dækker over et nordisk JOTA / JOTI mærke
(se foroven til højre) samt udgifter til mad og arrangementet.
De internationale WOSM JOTA og JOTI mærker samt spisning bestilles på bagsiden.
Fristen for tilmelding samt betaling for deltagelse og mærker senest onsdag den 25. september.
Skulle der blandt jer ledere være nogle IT kyndige eller radioamatører, hører vi gerne fra jer på
 6144 8544. (Bertel)
Med Spejderhilsen KFUM spejderne i Vojens

OZ2KVG
Radio- & Internetspejderne i Vojens
Tilmelding til JOTA/JOTI 2019.
(Senest 25. september! …. til din leder)

Navn:

___________________________________________________________

Gruppe:

___________________________________________________________

Grøn spejder: Jeg er Spejder ___ / Seniorspejder ___ / Rover ___ / Leder ___
Blå spejder:

Jeg er Trop ___ / Klan ___ / Leder ___

Jeg bestiller desuden
Kan bage kage

WOSM JOTA mærke (20,-)

Kan bage boller

Medbringer PC

(anbefales)

WOSM JOTI mærke (20,-)

Såfremt man ikke deltager hele weekenden (100,-) ___ , er der mulighed for
Morgenmad lørdag (10,-) ___ Frokost lørdag (15,-) ___ Aftensmad lørdag (30,-) ___
Morgenmad søndag (10,-) ___ Frokost søndag (15,-) ___

Jeg vedlægger tilmeldingen kr.:_______________

