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Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

Jota & Joti 20. - 22. oktober i Lier 

1. Gullaug speidergruppe i samarbeid med flere andre 

speidergrupper inviterer til kombinert Jota & Joti 

arrangement med base på Høvik skole i Lier.  Vi har leid  

skolebygget med et stort felles innendørs tun med auditoriet 

og gymsal hele helga.  

Hva er Jota & Joti? 

Jota står for Jamboree on the Air og Joti står for Jamboree on 

the Internet. Vi samles for å treffe speidere fra hele verden via 

radio og nett på forskjellige måter.  I løpet av helgen kan du 

oppleve å snakke med speidere fra alle verdensdeler, i alle 

tidssoner. 

Tidsramme for helgen: 

Start fredag 20.10. kl 1800,  slutt søndag 22.10 kl 1300. 

 

Planlagte, sannsynlige og mulige aktiviteter 

Aktiviter i kursiv, har 1. Gullaug utstyr til. Disse aktivitetene blir gjennomført.  Det kan komme flere 
aktiviteter. 

 

● Lego bygging med Lego roboter (Lego Mindstorms) 

● Nettvett 

● Introduksjon til IRC  – muligheter,  utfordringer, skikk og bruk 

● IRC med resten av verden på storskjerm 

● Radiokommunikasjon med hele verden, både tale og data via radioamatørutstyr. 

Dekning der mobil ikke fungerer. 

● LAN spill og konkurranser.   Minecraft-servere 

● Introduksjon til App-koding og Minecraft-roboter 

● Bygge egen elektronikk (lodde) 

● Luftgeværskyting 

● Roboter 

● Fly med mikrohelikopter innendørs. 

● Leirbål med deltakere fra flere lokasjoner via video.  Klarer vi å få med en annen verdensdel? 

Lyst til å være med i leirbålgruppa. Meld deg snarest til jotajoti@nbk.scout.no 

● Tur i Svømmehall 

● Haik i marka eller padletur i Lierelva 

 

Savner du en aktivitet? Har du lyst til å gjennomføre en aktivitet? Kontakt Anne Eline tlf/sms 

97531405. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jamboree_on_the_Air#Jamboree_on_the_Air
http://en.wikipedia.org/wiki/Jamboree_on_the_Air#Jamboree_on_the_Internet
http://no.wikipedia.org/wiki/Irc
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Hva kreves for å delta? 

 

Ta med speiderskjerf, speiderskjorte og egen PC (bærbar eller stasjonær) & nettverkskabel, 

nettbrett/pad/pod/smarttelefon/mobiltelefon hvis du har). Kopp, tallerken og bestikk. Innesko, tøy til 

å være ute i på høsten. 

Overnattingsutstyr for helga. Vi oppfordrer til å ta med liggeunderlag, sovepose og telt for å sove ute. 

Det er bare ute du kan være rimelig sikker på en god natts søvn. På grunn av brann reglement er det 

kun lov å sove inne i gymsal (ikke i ganger, garderober, eller andre steder).   

NB! Ønsker du å være våken natt til søndag etter 00:01 MÅ du ha med utstyr for å sove ute. 

  

Kjekt å ha: Globus / verdenskart, ladere og strøm kabler/skjøteledning, badetøy. 

Utstyr som ikke er merket med navn må anses som mistet/tapt/gitt bort. 

 

Hva får du: Mat for hele helga (2 middager, 3 brødmåltider). Materiell og nødvendig utstyr til alle 

aktivitetene. Tilgang til Internett med god kapasitet. Jota/Joti merke. Innendørs eller utendørs 

overnatting. Gode venner, ny kunnskap og solid påfyll med opplevelser. 

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2017  

 
Påmelding: Betal kr. 500,- snarest og før 10. oktober 2017 til 
            Sætre speidergruppe, konto nr: 2240.20.87777 merk med deltakers navn + 
            Send en e-post med deltakers navn til paul.kristiansen@getmail.no 

 

 

Med speiderhilsen 

    

Ungdomsleder: Anne Eline Nærstad, tlf.  97 53 14 05  

Arrangementsleder: Håvard Sørli, tlf. 90 92 11 22        

Speiderne i 1. Gullaug og 3. Drammen 


