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HVAD ER EN LANDSLEJR?
• Kæmpe stor sommerlejr for alle FDF’ere
• Afholdes hvert 5. år 
• Afholdes på FDF Sletten nær Himmelbjerget ved Juulsø
• 10 dage på lejr: sove i telt, bad over bål, sjov og hygge
• 12.000 FDF’ere fra hele Danmark
• En samlet lejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, 

voksne og familier
• Masser af aktiviteter, sprudlende liv og store 

uforglemmelige oplevelser…



HVEM KAN KOMME MED PÅ LANDSLEJR?
• Alle medlemmer af FDF fra pilte-alder og op (10 år- ???)
• I kredsens lejr: pilte, væbnere, seniorvæbnere, ledere og tanter
• Andre bo-områder: Seniorer, familier, medarbejdere
Hvad skal man kunne og ville? 
• Deltage i forberedelse, møder og aktiviteter op mod lejren
• Være med alle 10 dage på Sletten
• Klare sig selv: sove i telt uden mor og far, tisse i en skurvogn, 

holde styr på sine ting, være sammen med mange mennesker 
hele tiden, gøre hvad der bliver sagt, undvære sin computer, 
spise forskellig slags mad, hjælpe aktivt til med tjanser i lejren.

• OBS! Ved særlige udfordringer/behov/medicin: SNAK med 
lederne, så afgør vi sammen om barnet skal/kan deltage.



SOMMERLEJR FOR ”DE MINDSTE” 2022

• Kristi Himmelfartsferien, d. 26.-29. maj 2022
• Møgelø
• Tema: Opdagelsesrejse
• Pilte, tumlinge og puslinge, ledere og tanter.
• Masser af aktiviteter, sprudlende liv og store 

uforglemmelige oplevelser…

• Næste Landslejr: Sommeren 2026



FDF Silkeborg 1. kreds skal på:



Landslejrens formål

Vi mødes på FDF Landslejr 2022 for at skabe 
stjernestunder og opbygge nærværende 
fællesskaber i tråd med FDF’s formål, 

ambition og værdier. 

Landslejrudvalget



Landslejrens fem principper:

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



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.”



IDÈRAMME: 
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….



Vores Ekspedition
Vores Ekspedition hedder VILDNISSET

Vi skal bo sammen med disse kredse:
Silkeborg 2., Kragelund, Balle, Gl. Rye,
og Bryrup

Vores Ekspedition hører til i landskabet
der hedder Den mystiske jungle



Vores holdledere i kredsen er
Viggo Amstrup 

og Susanne Rahbek

Senior-holdleder er
Mikkel Frydenlund Christensen

Ekspeditionsleder er
Christian Biering



Kort
over 
lejren





Silkeborg 1. på
FDF Landslejr i 2016





At være senior på landslejr

Seniorerne får nærvær og store sus

• Hver Ekspedition vil bestå af omkring 5-10 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.

• SENIOR SPOT: Fem gange i løbet af landslejren åbner et 
særligt seniorområde, hvor de cirka 2000 seniorer samles 
og har fællesprogram, danser til koncerter, holder 
andagter, holder fest og meget mere.



Familielejr: Den blomstrende Eng
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.

Medarbejder på Landslejren
Landslejren har brug for 1000 frivillige medarbejdere.
Lige meget hvilken opgavetype du har mest mod på, så 
vil landslejren gerne have din hjælp: p-vagt, 
sygeplejerske, isbod, teknik, 



Tanter og onkler
• Bo på kredspladsen
• Primitiv madlavning morgen, middag, aften
• Opvask og tjanser med børnene
• Byggeprojekter
• Deltage i hele lejren på lige fod med alle andre

• Viggo og Susanne sætter ”holdet” 
– snak med os om at være tante/onkel



Tilmelding og pris
Tilmeldingen åbner 1. dec. 2021 og lukker 1. marts 2022. 
Her betales 500 kr.
Restbeløbet betales til kredsens konto i løbet af foråret.

Deltagerprisen er i alt 2.260 kr. for alle deltagere. 
10 dage med alt program, mad, telte, rafter, toiletter og 
alt det andet, der skal til for at skabe en landslejr.

Vi vil gerne arbejde på at sætte deltagerprisen ned og 
tager gerne imod gode idéer fra jerJ



Kommer senere:
Pakkeliste
Udstyr
Information om besøgsdage
Lommepenge-armbånd
Forberedelses-weekender:

Kredslejr i januar 2022
Fortrænings-weekend d. 22.-24. april 2022



Er der spørgsmål?
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https://landslejr.fdf.dk/program/




