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	11: Hvornår
	3: Hvad
	13: Hvor
	5: Landslejrens princip i 2022
	15: Tilmelding
	7: Hvem
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	12: FDF Landslejren ligger i tidsrummet fra d. 6.-15. juli 2022. 

Vi er derfor 10 hele dage afsted på lejr sammen.

Der kommer flere informationer omkring transport senere.
	4: FDF Landslejren er en sommerlejr i stor skala og er derfor noget af det største, man kan opleve som FDFer. 
Vi er sammen på en lejr med 10.000 andre FDFere fra hele landet.
På Landslejren er der masser af aktiviteter og store oplevelser - som kun kan opleves hvert 5. år! Vi opfordre derfor til at tage med.
	14: FDF Landslejren bliver afholdt på FDF's område: Friluftcenter Sletten, som ligger mellem Skanderborg og Ry. På Sletten, skal FDF Vejen bo i landskabet "Den mystiske jungle". Vi har som kreds vores egen lejrplads, men skal bo i område med 9 andre kredse, som udgør vores ekspedition. Vores ekspedition hedder; 
"Labyrinthia".
	6: Vi skal til FDF Landslejren 2022 finde vores mod, fordi vi skal tage afsted  på  en eventyrlig opdagelsesrejse til et  uopdaget kontinent, der hedder; Coratia. Dette særlige kontinent består af syv landskaber, der tilsammen udgør det fantastiske fantasi-kontinent vi alle �rejser til i vores luftballon. Det kræver nemlig mod at udforske, udfolde og udfordre sit ståsted i livet.
	8: Man kan tage med på FDF Landslejr 2022 hvis man er:
Pilt, væbner, seniorvæbner, senior og ledere i FDF. 
FDF Vejen har valgt at sætte en aldersgrænse, så deltager på lejren skal være 10 år.
Man kan også deltage som familie i familielejren eller som medarbejder.

	18: Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF Landslejr 2022 efter aftale med kredsen. Man kan også følge med hjemme fra på landslejrens hjemmeside, sociale medier, i landets aviser, de landsdækkende TV-kanaler og på kredsens Facebook.
	20: Du kan finde flere informationer om FDF Landslejr 2022 i den trykte indbydelse, du får semere af din leder, og på hjemmesiden; https://landslejr.fdf.dk 

Du kan også tage fat i holdleder: Charlotte Dam på
tlf.: 29904217 eller mail: charlottedam123@gmail.com,
der kan prøve at svare på jeres spørgsmål.
	10: Den samlede deltagerpris for lejren er 2.150,- 
De første 500,- betales ved online-tilmelding, resten bliver opkrævet af FDF Vejens kasser til maj 2022. 

OBS! Der kan evt. komme transportsomkostninger.
Der findes organisationer såsom BROEN der kan give økonomisk støtte til fritids aktiviteter.
	16: Du skal tilmelde dig fra FDF's officielle tilmeldingsside; https://flexbillet.dk/fdf

Tilmelding åbner den 1. december og sidste frist for at tilmelde sig er den 1. marts 2022. 


