I dagene 16 - 18. oktober holder Aros Division igen JOTA/JOTI.
JOTA/JOTI Hvis du er klar til omgang
omg
radio- og internet
spejderi, er det med at få dig tilmeldt.
Hvem kan komme med
Alle er inviteret (junior, trop, seniorer og ledere). Hvis din leder ikke kan komme med, så er du stadig
velkommen. Hvis du som leder ikke har spejdere der vil med er du også velkommen. Du er også velkommen
til at kigge forbi hvis du "bare" vil se hvad der sker.
Det sker i Lisbjerghytten, hvor vi gennem hele weekenden vil
vi prøve at kontakte spejdere i hele verden. Vi
krydrer weekenden med en masse spændende aktiviteter. Du prøvede måske lidt af det på sommerlejren.
Vi kan bl.a. nævne:
•
•
•
•
•
•

Rævejagt
Geocaching
Walkie- lego
Lodning af morsesender
Snakke i radio til langt ud på natten
Chatte med
d andre spejdere rundt om i verden

Plus meget meget mere...
Generel info:
Starttid: Fredag d. 16. oktober kl. 17 i Lisbjerghytten
Sluttid: Søndag d. 18. oktober kl. 14 i Lisbjerghytten
Prisen er 200,Tilmeldingsfrist: Søndag d. 27. september 2015
Der er 40 pladser, så skynd dig at tilmelde dig og din
patrulje.
Adresse:: Lisbjerghytten, Elev Skovvej 120, Lisbjerg, 8200 Århus N.
Grej der skal medbringes
Tøj til hyttetur, men også regntøj og varmt tøj til årstiden, da nogle af arrangementerne vil være udendørs.
udendø
Sovepose og lagen, undertøj og strømper, toilettaske og håndklæde. Egen bærbar/tablet må gerne
medbringes, der vil være trådløst net i hytten denne weekend.
week
Egen GPS kan evt. medbringes.
Husk madpakke til fredag aften.
Tilmelding
Tilmeldingen sker på følgende link: jotajoti.stenmasken.dk/tilmelding
jo
Betaling sker via Mobile Pay til 24278706 med spejderens navn og gruppe angivet!
Alternativt til konto: 1917-8893133152
8893133152 igen med spejderens navn og gruppe angivet!
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: jota-joti@stenmasken.dk
Hjemmeside med info: jotajoti.stenmasken.dk

