Uden mad og drikke
Du’r spejderen ikke
Indkøbskort.
Alle grupper modtager et indkøbskort efter ankomsten til Vendelbo Jamboretten.
Rådighedsbeløbet, er gruppens beløb til mad, et beløb på kr. 60 pr. døgn pr. spejder,
fratrukket udgifter til hiken for junior, trop og klan.
Vendelbo Division har gennem mange år, haft et rigtigt godt samarbejde med
Mosbjerg Brugs, det gælder også denne gang. Gruppens beløb til mad er indbetalt i
Mosbjerg Brugs, og der hæves så løbende på gruppens konto. Hver dag har Brugsen
indkøbt ”dagens kød”( fx hakket oksekød, kylling m.m.). Der vil altid være nok til
alle af denne fødevarer, men gruppen vælger selv, hvad der skal købes. På den måde
bestemmer gruppen selv menuen på lejren, og skal ikke passe på kontanter.
Gruppen er forpligtiget til selv at gemme kvitteringerne, og er dermed ansvarlig for at
kende kontoens saldo. Kortet afleveres ved af rejse, og evt. overskud indsættes på
gruppens konto efter lejren.
Der kan kun købes på konto i Brugsen, når kortet er medbragt og fremvises ved køb.
Der kan selvfølgeligt altid handles mod kontant betaling, samt med dankort.
Det er også muligt at betale med Euro.
Frugtboden
Vi har prioriteret, at det skal være nemt at spise frugt. Der vil derfor være en frugtbod
på lejren, med gratis frugt. På den måde gøres frugt til noget nemt og tilgængeligt.
Slikbod.
Der er selvfølgelig også en slikbod på lejren, med slik, sodavand, chips og is. Vi vil
gerne opfordre spejderne til at bruge boden, frem for at gå over vejen til Brugsen.
Både for at holde spejderne i lejren, men også for at gøre plads i Brugsen til
gruppernes større madindkøb.

Oversigt over ”dagens kød” i Brugsen:
Lørdag d. 25. juli: Nakkekoteletter eller fadkoteletter
Søndag d. 26. juli: Oksefars
Mandag d. 27. juli: Kylling og kalkun (lår, overlår og filet)
Tirsdag d. 28. juli: Cowboydag, bestillingssedler udleveres til alle grupper ved
ankomst til lejren.
Onsdag d. 29. juli: Grill (pølser, spareribs o.lign.) eller pølseret.
Torsdag d. 30. juli: Svinefars

Fredag d. 31. juli: Småkød (svine og kylling)
Lørdag d. 1. august: Hjemrejse

Ret til ændringer forbeholdes.

Oplysninger omkring mad til cowboydag:
Alle grupper vil modtage en bestillingsseddel, til bestilling af diverse kød og tilbehør
til chili con carne.
Alle klynger i lejren opfordres til at gå sammen denne dag, og lave fælles mad på bål.
Så får vi alle en god spejderoplevelse og vi oplever at være mange spejdere, der kan
hygge os sammen.

