


FDF LANDSLEJR 2022
Forældremøde

Dagsorden:
Hvad er Landslejr 2022?

Tema og fortællingen bag 

lejren

Landslejrens formål

Hvordan skal vi bo?

Seniorlivet

Program for lejren

Pris – og lommepenge

Fortræningslejr

Forskellige måder at være 

på Landslejr

Pakkeliste

Flere informationer.. 



HVAD ER EN LANDSLEJR?
• Kæmpe stor sommerlejr for alle FDFere
• Afholdes hvert 5. år
• 12.000 FDFere fra hele Danmark
• En lejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, voksne og 

familier
• Afholdes på FDF Sletten nær Himmelbjerget ved Ry
• Telt-lejr, hvor man bor sammen med egen kreds
• Masser af aktiviteter og store oplevelser

Stemningsfilm fra tidligere → https://youtu.be/Z3zVLEjRRzQ

https://youtu.be/Z3zVLEjRRzQ
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Vores holdleder i kredsen er

Susanne 



En eventyrlig opdagelsesrejse
På FDF Landslejr 2022 skal vi alle afsted på en eventyrlig 
opdagelsesrejse til et uopdaget kontinent, der hedder ‘Coratia’.
Dette særlige kontinent består af syv 
landskaber, der tilsammen udgør det 
fantastiske kontinent, vi alle rejser 
afsted mod i vores luftballoner.

→ https://landslejr.fdf.dk/landslejrens-temafortaelling/

https://landslejr.fdf.dk/landslejrens-temafortaelling/


Landslejrens 
tema er

MOD

»Det kildrer i maven, når man tager mod til sig og kaster sig ud i 
noget man ikke har prøvet før - en samtale med et andet menneske 
om noget vigtigt i livet, en svævebanetur hen over søen eller måske 

når vi indimellem træffer et valg, om at gå nye veje.





Landslejrens formål

Vi mødes på FDF Landslejr 2022 for at skabe 
stjernestunder og opbygge nærværende fællesskaber i 

tråd med FDFs formål, ambition og værdier 



Lejrens fem principper

• Leg med
• Vi mødes
• Vi giver os tid
• Vi tager ansvar
• Vi skaber landslejr sammen

→ https://landslejr.fdf.dk/form/

https://landslejr.fdf.dk/form/


Sådan skal vi bo
Klovborg FDF bor sammen med 7 andre kredse 
fra vores landsdel i vores eget område, som kaldes 
en Ekspedition. En ekspedition består af omkring 
250 FDFere.

Hensigten er, at styrke de relationer og samarbejder, 
der allerede findes mellem kredse i lokalområdet –
både forud for og efter landslejren.
De mange ekspeditioner bor i et af de 7 større 
områder, som kaldes Landskaber - og bor dermed 
side om side med FDF-kredse fra andre steder i 
landet.



Vores Ekspedition
Vores Ekspedition hedder Ametysten

Vi skal bo sammen med disse kredse:
Nr. Snede, Hampen-Gludsted, Give, Jelling, Gadbjerg, 

Brædstrup og Tyrsted-Uth 

Vores Ekspedition hører til i landskabet der hedder
De gådefulde grotter 



Kort
over 
lejren



At være senior på landslejr
Seniorerne får nærvær og store sus
• Hver Ekspedition vil bestå af omkring 5-15 kredse, hvor én af dem er en 

særlig Seniorkreds.
• I Seniorkredsen bor seniorerne fra ekspeditionens kredse i samlet flok – og 

skal skabe lejrliv og ungdomsliv sammen.
• Seniorerne bor derfor centralt på landslejren, på samme vis som alle andre 

lejrdeltagere. Det giver seniorerne mulighed for at tage traditioner med 
hjemme fra kredsen og sammen med andre seniorer, skabe et hjem for 
hinanden. Et hjem, hvor seniorerne kan øve sig i at være unge sammen. Et 
hjem med ansvar og pligter, og med skævhed og god tid til snakke om det at 
være et ungt menneske på vej mod et ståsted.



SeniorSPOT
Et særligt program-område for seniorere

Fem gange i løbet af landslejren åbner et særligt seniorområde.

Her vil seniorerne opleve suset når 2000 seniorere samles og har 
fællesprogram, danser til koncerter, holder andagter og meget mere.



https://landslejr.fdf.dk/program/



Pris
Prisen er (2.260) 1.660 kr. for 10 dage med alt program, mad, telte, 
rafter, toiletter og alt det andet, der skal til for at skabe en 
landslejr.

Ved tilmelding betaler man kr. 500,00. Tilmeldingen åbner 1. 
december 2021 og lukker 1. marts 2022.
Restbeløbet betales til kredsens konto senest 1. maj 2022.



Lommepenge
Det er muligt at have lommepenge med på landslejr. Der er 
nemlig:
• 55Nord - FDFs egen friluftsbutik
• Kiosker og Caféer - med snacks, is, slik, etc.

Alle modtager et armbånd med en chip, som bruges til betaling. 
Forældre kan altid indsætte penge eller spærre armbåndet 
hjemmefra. Det hele foregår på en app.
- Mere info kommer til foråret.



Mulighed for at tjene lommepenge
Som kreds vil vi gerne forsøge at samle penge sammen, så vi kan 
gøre prisen billigere. Men vi mangler nogle ideer. 

Har I nogle gode ideer? 



Forberedelsesweekend
Forberedelsesweekenden er en optakt til landslejren. En 
weekendtur sammen med dem vi skal bo i ekspedition med på 
landslejren. Vi gør os klar, afprøver, leger og lærer - så vi er klar til 
FDF Landslejr 2022.

Fredag til søndag
22. - 24. april 2022



Familielejr: Den blomstrende Eng
Familielejren er landslejrens særlige bo-område for familier med børn på 0-9 
år.

Her er tempoet, aktiviteterne og de praktiske faciliteter indrettet med blik for 
de mindre børn. Man bor i mindre hold sammen med andre familier, som man 
laver mad og aktiviteter sammen med.

Landslejrens tema bliver udfoldet i børnehøjde med aktiviteter man kan deltage 
i, hvis man har lyst. Men i Familielejren skal der også være tid og rum til at man 
kan begejstres over et insektbo, fordybe sig i en leg eller tage med sin familie 
på tur ud på resten af lejren. I Familielejren kan man bo i telt eller campingvogn 
(dog uden mulighed for tilslutning af el). Familielejren er placeret på “Gammel 
Sletten” tæt ved Julsø.



Medarbejder på landslejren

Kender du en god medarbejder eller vil du selv med som medarbejder?

Landslejren har brug for 1000 frivillige medarbejdere.
Lige meget hvilken opgavetype du har mest mod på, så vil landslejren gerne 
have din hjælp. → https://landslejr.fdf.dk/medarbejder/

Hvad laver en medarbejder på landslejren?
En medarbejder på landslejren er med til at skabe uforglemmelige oplevelser 
for børn og unge i FDF. Man kan lave mange forskellige ting. Det kan være alt 
fra bemanding af boder, bygge legestationer, stå P-vagt eller brandvagt - eller 
hjælpe med opsætning af aktiviteter. Der er helt sikkert en opgave som passer 
dig og dem I kender.

https://landslejr.fdf.dk/medarbejder/


Pakkeliste
I deltagerbrevet kommer en pakkeliste, men her er et par ting I 
kan overveje om I har - eller ønsker jer til jul.

• Rygsæk (MÅSKE kan bagagen køres ind..)
• Forbundsskjorte
• March & Lejr sangbogen 2022 (udkommer til marts)

• Regntøj og gummistøvler
• Selvoppusteligt liggeunderlag
• God sovepose
• Gode vandresko
• Dolk
• ...



Vigtige datoer



Mere om FDF Landslejr
Vi forsøger at samle alt den information I skal have.
Det kan I løbende finde på vores kredshjemmeside eller på 
facebook

I er også meget velkomne til at læse mere om landslejren på 
Landslejrens hjemmeside: fdf.dk/landslejr

Vi vil gennem det næste stykke tid lave aktiviteter der peger 
frem mod landslejren med børnene - og måske der kommer et 
kort check-in møde senere i foråret. Ellers er vi altid klar til at 
svare på spørgsmål. 

https://landslejr.fdf.dk/
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