
Alt det praktiske om FDF Landslejr 2022


	Tekstfelt 88: 
Kære alle FDFere i Klovborg. Her kommer der lige lidt flere informationer vedr Landslejr 2022. 
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	12: Den samlede pris for lejren er kr. 1.660. De første kr. 500,- Betales ved online-tilmelding, resten opkræves den 1. Maj af kasseren. 
	4: Landslejren er noget af det største, man kan opleve som FDFer. Her er vi på lejr sammen med titusinde FDFere fra hele landet.

Vi skal blandt andet bo tæt på vores FDF venner fra Hærvejens netværk 
	14: Du skal tilmelde dig fra landslejrens hjemmeside landslejr.FDF.dk. Tilmelding åbner den 1. december, og sidste frist for at tilmelde sig er den 1. marts 2022. 
	6: FDF Landslejr 2022 er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere i FDF. Men det er også muligt at deltage som familie i familielejren eller som medarbejder.
	8: Selve lejren foregår fra den 6.-15. juli 2022. Vi aftaler senere hvor vi mødes, så vi sammen kan gå ind på lejrpladsen og opleve det sammen, for første gang. 
	18: Du kan finde flere informationer om FDF Landslejr 2022 i den trykte indbydelse, du har fået af din leder, og på hjemmesiden landslejr.FDF.dk. Du kan også tage fat i Klovborg FDFs holdleder Susanne (5239 7800) der kan svare på alle dine spørgsmål.
	20: Når vi kommer tættere på sommeren, vil der komme flere praktiske informationer bl.a. en pakkeliste. 

Tag endelig fat i én af lederne hvis du har spørgsmål. 
	10: På Sletten skal vi bo i det lilla landsskab, og er en del af Ametyst ekspeditionen. Inden lejren får du et kort over lejrområdet, så du kan finde rundt på Sletten.
	16: Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF Landslejr 2022 efter aftale med kredsen. Man kan følge med hjemmefra på landslejrens hjemmeside, sociale medier, i landets aviser, de landsdækkende TV-kanaler og på kredsens Facebook.


