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Vi skal holde JOTI i Aalborg. 
Du skal da med.

HVAD ER JOTI?
JOTI er det største årlige online 
spejderarrangementer i verden 
- og du skal selvfølgelig med!
Der vil være aktiviteter både 
ved og uden for computeren, 
og vi skal chatte med spejdere 
i hele verden. Vi hjælper hin–
anden, så alle kan være med, 
også selvom du ikke er så tryg 
ved at skrive på engelsk.
Men er det dig eller din gruppe 
der får kontakt med flest 
lande? Eller får du en ny ven på 
den anden side af jorden?
Vi får selvfølgelig også tid til at 
lave sjove aktiviteter udendørs, 
så det bliver en fantastisk 
weekend.

Kom og vær med til et JOTI, du 
sent vil glemme.
Vi glæder os til at se dig i 
oktober (efterårsferien) - vær 
beredt.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle spejdere fra alle korps, der 
er fyldt 12 år, kan deltage på 
JOTI. Men der er rift om plads–
erne, og grundet Corona er der 
et begrænset deltagerantal, så 
skynd dig at melde dig til.

HVOR FOREGÅR DET?
Bethelkirken
Niels Ebbesens Gade 14
9000 Aalborg

HVORNÅR FOREGÅR DET?
Fredag den 16. oktober 2020 
kl. 19.30 til søndag den 18. 
oktober 2020 kl. 9.00.

PRIS
Uanset spejderkorps 175 kr.

TRANSPORT
Deltagere er selv ansvarlige 
for transport til og fra Bethel-
kirken. Transportudgifter er 
ikke inkluderet i deltagerge-
byret.



TILMELDING
Du tilmelder dig på den elek-
troniske tilmelding, som findes 
på websiden: tilmelding.dbs.dk. 
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 
2020.

HVAD SKAL JEG HAVE MED?
Du skal selv medbringe en 
computer (inklusiv strømkabel) 
eller tablet. Der er forlænger–
ledninger med to stik per 
deltager og et netværksstik per 
deltager. Har du brug for mere, 
skal du selv medbringe det.
Husk at pakke rigeligt med slik, 
snacks og/eller sodavand til 
de sene nattetimer. Der er jo 
mulighed for at tage en ”døgn-
er” fra lørdag til søndag.
I løbet af weekenden vil der 
være både indendørs- og 
udendørs aktiviteter, så husk at 
pakke derefter.
Husk sovepose og underlag, da 
vi også skal sove lidt.

Du skal desuden medbringe dit 
sygesikringsbevis, som afle-
veres ved ankomsten og udle-
veres igen når du tager hjem, 
af sikkerhedsmæssige årsager.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål omkring weekend-
en kan sendes til Connie Thing 
Andersen på vejgaard@dbs.dk

ARRANGØRER
Denne weekend er arrangeret 
af Danske Baptisters Spejder-
korps



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

E-mail: dbs@dbs.dk
Tlf.: 9816 6250


