Kære alle pilte, væbnere, seniorvæbnere
og seniorer i FDF Silkeborg 1
og kære forældre!
I 2022 er der Landslejr!
Landslejren finder sted fra d. 6.-15. juli 2022 på
Sletten ved Julsø. 10 dage på lejr!
En landslejr er en samlet sommerlejr for alle
FDF’ere (fra pilte og opefter) og det forventes at ca.
12.000 børn, unge og voksne fra hele landet vil
deltage.
En landslejr er en kæmpe oplevelse og sker kun
hver femte år. Næste gang bliver i 2026.
(Udskudt i år pga. corona)
En landslejr er alt det bedste fra FDF:
lejrliv med telte og bålmad, sjove aktiviteter, fede udfordringer, skønne lejrbål,
fællessang og forkyndelse, ja gode dage i det fri med vennerne og lederne fra FDF.
Se meget mere på Landslejrens hjemmeside her: https://landslejr.fdf.dk/
Tilmeldingen til FDF Landslejr 2022 åbner 1. december 2021, og vi fra FDF
Silkeborg 1. kreds er allerede i fuld gang med planlægningen.
Derfor er det NU, I derhjemme skal tage stilling til om jeres børn/barn vil og kan
deltage i Landslejren.
En landslejr er noget for dig, hvis:
- du elsker FDF og sommerlejr bare er det bedste!
- du gerne vil opleve suset, når 12.000 FDF’ere er sammen på én gang
- du har mod på en masse sjove oplevelser med dine venner fra kredsen
- du kunne tænke dig at få nye FDF-venner, måske fra andre dele af landet
- du kan lide at sove i telt og selv holde styr på dit tøj og dine ting
- du kan undvære mor og far i 10 dage (og nætter)
- du er klar på at være sammen med andre mennesker uafbrudt og være en del
af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen skal bygge en lejr, lave mad,
vaske op, gøre toiletter rene osv.
- du ikke vil gå glip af én af de største FDF-oplevelser der findes…
Vil du med?
I løbet af det kommende år, vil der komme meget mere information om Landslejren.
(Lejrens tema, køb af t-shirt, deltagerpris (ca. 2200 kr.), besøgsdag, pakkeliste m.v.)
OBS! I foråret bliver der to weekend-lejre, som alle landslejrdeltagere bør deltage i:
Kredsweekend på Sletten d. 28-30/1-22 og Fortræningsweekend d 22-24/4-22.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Årsmøde og informationsmøde om Landslejr 2022.
Tirsdag d. 16. november 2021 holder vi årsmøde hos FDF Silkeborg 1. kreds.
I samme anledningen bliver der et informationsmøde om Landslejren, hvor I
forældre kan stille spørgsmål og blive klogere på, hvad en landslejr går ud på og
kræver.
Her vil mulighederne for at deltage som familie, medarbejder eller tante på landslejr
også blive skitseret.
Mødet foregår i Silkeborg Kirke – der kommer en invitation i løbet af oktober.
Seniorerne på Landslejr
Hvis man er senior, deltager man i Landslejr i en særlig seniorkreds, hvor seniorerne
bor sammen med andre jævnaldrende unge i egen lejr. Information om dette
kommer direkte fra seniorhold-leder, Mikkel FC.
Mulighed for anden/mindre sommerlejr i 2022
Hvis I vurderer, at jeres barn ikke er klar til at deltage på FDF Landslejr, kan I vælge
at deltage i kredsens mini-sommerlejr på Møgelø i Kristi Himmelfartsferien 2022.
Denne lejr er for puslinge, tumlinge og pilte og bliver akkurat lige så sjov og herlig
som altid! Et godt alternativ til kredsens yngste medlemmer.
Har du/I spørgsmål?
Tilmeldingen til FDF Landslejr 2022 åbner som nævnt d. 1/12. Har I spørgsmål eller
overvejelser vedrørende jeres barns deltagelse, I gerne vil vende med os, er I meget
velkomne til at henvende jer allerede nu.
Kontakt holdlederne, som er:
Viggo Amstrup (tlf. 51 88 37 48) og Susanne Rahbek (tlf. 61 66 88 61)
Eller tag en snak med jeres egne ledere.
TAK fordi du gav dig tid til at læse dette brev
Vi glæder os til at tage på Landslejr med jeres børn!

God FDF-hilsener fra alle kredsens ledere og
landslejr-holdlederne Viggo og Susanne

