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HVAD ER EN LANDSLEJR?

• Sommerlejr i stor skala for alle FDFere i hele DK
• Afholdes kun hvert 5. år
• Over 10.000 FDFere
• Pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, voksne og familier
• Afholdes på FDF Friluftcenter Sletten mellem Skanderborg og Ry
• Telt-lejr i egen kredslejr
• Masser af aktiviteter og store oplevelser







Landslejrens 
tema er:

MOD



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 fantasi-kontinent vi alle 
rejser til i vores luftballon.



Lejrens formål

Vi mødes på FDF Landslejr 2022 for at skabe stjernestunder 
sammen og opbygge nærværende fællesskaber. Vi udforsker vores 
ståsted i livet.

Det er sammen med andre at vi kaster os ud i livet og udforsker 
det. Det er oftest sammen med andre at vi finder modet. Være 
nysgerrige på livet, for at finde ens ståsted, som altid er i 
bevægelse? 



Lejrens principper 



Lejrens principper 



Hvordan skal vi bo?



Hvordan skal vi bo?







Vores Ekspedition

Vores Ekspedition ligger i : Den mystiske jungle

Vores Ekspedition hedder: Labyrinthia



Vores Ekspedition

Vi skal bo i et område med kredsene:
- Esbjerg 1 Sædding
- Esbjerg 2 Midtby
- Esbjerg 3 Jerne
- Esbjerg 4
- Esbjerg 7 Kvaglund
- Bramming
- Darum
- Hjerting
- Tjæreborg



Kort
over 
lejren



Familielejr – Den blomstrende eng
Et bo-området for familier med børn i 0-9 års alderen
Familielejren er landslejrens særlige boområde for familier.
Her er tempoet, aktiviteterne og de praktiske faciliteter indrettet med blik for 
de mindre børn (0-9 år). 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 på resten af lejren. I Familielejren kan man bo i telt eller campingvogn 
(dog uden mulighed for tilslutning af el). Det er endnu ikke fastlagt, hvor på 
Sletten Familielejren bliver placeret.



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







Pris
Prisen er 2.150 kr. for 10 dage med mad, telte, rafter, toiletter og 
alt det andet der skal til for at opbygge en landslejr.

1. rate på kr. 500,00 betales ved tilmeldingen som åbner 1. 
december 2021 og lukker 1. marts 2022.

Restbeløbet betales til kredsens konto i maj 2022.

OBS! Der kan søges om økonomisk støtte ved BROEN



Lommepenge
På lejren er der flere muligheder for at bruge lommepenge.
• 55Nord
• Kiosker

Alle modtager et armbånd med en chip, som bruges til betaling. 

Forældre kan altid spærre kortet, indsætte penge og begrænse 
brugsbeløb pr. dag. Det hele foregår på en app.
- Mere info kommer i foråret.



Forberedelsesweekend

Forberedelsesweekenden er en optakt og et møde med dem man 
skal bo i samme område med på landslejren.
Vi forbereder, afprøver og lærer - så vi er klar til landslejr

Fredag 22. april 2022
til søndag 24. april 2022



Weekend i vores kredshus

Vi laver en forberedelsesweekend - så vi kan gøre os klar til 
landslejren

Flere detaljer bliver meldt 
ud senere



Pakkeliste
Der kommer i indbydelsen en pakkeliste, men her er et par ting I 
kan overveje om I har eller ønske jer til fødselsdag:

• Rygsæk (Vi skal gå ind på Sletten med vores egen bagage)
• Forbundsskjorte
• March & Lejr-sangbogen 2022 (udkommer til marts)

• Regntøj og gummistøvler
• Liggeunderlag
• God sovepose
• Gode sko
• Dolk
• Spisegrej



Mere om FDF Landslejr

I kan læse mere om landslejren på FDF’s landslejr-
hjemmeside: fdf.dk/landslejr

https://landslejr.fdf.dk/
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