Vendelbo Jamborette 2007

Tak for en fantastisk jamborette
Tilføjet af Peter Karstrøm Vagning
LÃ¸rdag 04. August 2007

Ved midnats-tid nåede Vendebo Jamborette 2007 til vejs ende. Og Så var det var tid til at afslutte en fantastisk, forrygende,
spektakulær og enestående jamborette.

&rdquo; Siden lørdag har vi sammen oplevet en masse, masse ting, og fået rygsækken fyldt med gode oplevelser&rdquo;,
jublede lejrchef Ann begejstret. Lejrchef Toft kunne lige så jublende supplere: &rdquo;Vi havde vores trillebøre- og vores
bobleaktiviteter mandag og tirsdag&rdquo;. Han spurgte ud over forsamlingen af spejdere, hvor mange der havde besøgt
eksempelvis udklædningstrillebøren. Svaret kom prompte i form af en skov af hænder. Scenen udspillede sig på ny
umiddelbart efter, da lejrchefen spurgte, hvor mange, der havde været i smedeværkstedet.

Overfor den begejstrede skare af 1.200 spejdere summerede lejrchefen op og konstaterede, at: &rdquo;sammen fejrede
vi spejderbevægelsens 100 års fødselsdag med fødselsdagssang, tovtrækning over Limfjorden, stor fælles fødselsdagsbanket og
gjorde et forsøg på at slå Guinness Rekord i verdens længste Banana Split. Bagefter holdt vi en kanon spejderfest. I går
besøgte nogle af jer beduiner i ørkenen, og andre besøgte landbrugsmuseet og legede sig tilbage i tiden&rdquo;. &rdquo;Vi
har skabt rammerne, men det er jer spejdere og ledere, der har gjort det til en fantastisk lejr.
Vi håber I har fået rigtig mange nye spejderkammerater, og at I synes, at det har været fedt at blande spejderarbejde med
internetcafeer, storskærm og mobiltelefoner. Men vi vil ikke sige farvel, vi siger på gensyn om 5 år til jamborette 2012. Kom
godt hjem i morgen og sov rigtig godt når I kommer i seng, sluttede lejrchef Ann. Lørdag den 4. august er den store
hjemrejsedag for 1.200 spejdere. Herefter var det tilbage til fremtiden, idet 2007-udgaven af Sir Baden-Powell blev
hentet af professoren fra filmen &rdquo;Back to the future&rdquo;. Spejderne havde set tilbage på 100 års spejderliv, fået
afløst morsesignalerne med sms-beskeder. Rygsækken er godt fyldt med oplevelser, således at spejdernde er beredte og
har masser af mod på at tage fat på de næste 100 år.
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