Så sker det igen
I weekenden i uge 42 (18-20. oktober) afholdes JOTA for 62. gang i hele verden og 8. gang i Aros Divisions
nyere tid. Hvis du er klar til omgang 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.
Vi kan bl.a. nævne:
GPSafari
Rævejagt
Walkielego
Uno på scoutlink
Snit en dipol-antenne
Lodning af morsesender
Nye, spændende og anderledes aktiviteter
Chatte med andre spejdere rundt om i verden
Generel info:
Starttid: Fredag d. 18. oktober kl. 16.40 på Nye station (Letbanen L2 kører dertil) Vi går derfra og til hytten.
Sluttid: Søndag d. 20. oktober kl. 14 i Lisbjerghytten
Prisen er 225,Tilmeldingsfrist: Søndag d. 6. oktober 2019 eller når der er 36 tilmeldte.
Der er kun 36 pladser, så skynd dig at tilmelde dig med det samme.
Adresse: Lisbjerghytten, Elevvej 120, Lisbjerg, 8200 Århus N.
Grej der skal medbringes
Tøj til hyttetur, indesko, men også regntøj og varmt tøj til årstiden, da nogle af aktiviteterne vil være udendørs.
Sovepose og lagen, undertøj og strømper, toilettaske og håndklæde. Egen bærbar/tablet må gerne medbringes, der vil være trådløst net i hytten denne weekend (Det er ikke en gamer-weekend/LAN party)
Husk du skal kunne bære alt selv.
Husk madpakke til fredag aften og tøj efter vejret. Den første del og det meste af lørdagen foregår udendørs.
Tilmelding
Tilmeldingen sker på følgende link: jotajoti.stenmasken.dk/tilmelding

Tilmeldingen åbner først søndag d. 8. september kl 18.00
Betaling sker via Mobile Pay til 24278706 med spejderens navn og gruppe angivet!
Alternativt til konto: 1917-6894911318 igen med spejderens navn og gruppe angivet!
Eventuelle spørgsmål og evt. afmelding kan sendes til: jota-joti@stenmasken.dk
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