Landslejren er skudt i gang
- og DU skal med
FDF’s Landslejr er den ultimativt største lejr FDF arrangerer. Hvert 5. år mødes over
10.000 FDF’ere fra hele landet til fælles oplevelser på FDF’s område Sletten, lige ved
Himmelbjerget ved Ry. Lejren er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer.
Lejren ligger fra 7. juli til 15. juli 2022.
Næste år er Landslejrens tema Mod og vi skal bruge de 9 dage på lejren på at udforske det uopdagede kontinent Coratia.

Hvordan skal vi bo?
På Landslejr bor hver kreds sammen i deres lejr, kredsene er samlet i ekspeditioner,
hvor man mødes på tværs af kredse til fællesaktiviter.
Seniorer og de ældste seniorvæbnere samles til en fælles seniorlejr i ekspeditionerne.
Seniorlejr er for alle der er fylder 15 år i 2022 og opefter.
Landslejren foregår udendørs, så vi spiser og sover alle ude under hele lejren.

Tilmelding og pris
Tilmelding til Landslejr åbner allerede 1. december 2021 og løber frem til 1. marts 2022.
Prisen for at deltage er 1260 kr. Beløbet betales i 3 rater. 500 kr. ved tilmelding, 260 kr.
20. januar og de sidste 500 kr. 20. april.
Tilmeldingslink er desværre ikke o entligg ort før 1. december, vi sender det ud så snart
vi får det.

Fortræningslejr
Alle ekspeditioner holder i weekenden 22. april til 24. april 2022 en fortræningsweekend.
Hvor vi alle får en mulighed for at møde de mennesker vi skal bo i lejr med.
Indbydelse og tilmelding til fortræningsweekend kommer senere.

Landslejren er skudt i gang
- og DU skal med
Ønskelisten til Landslejr
En tur på Landslejr kræver at man er klar på at være udendørs hele tiden i over en
uge. Derfor er her lidt inspiration til ønskelisten i år.
Oppusteligt liggeunderlag
Rygsæk
Regntøj og gummistøvler
Gode vandresko
Spisegrej
Forbundsskjorte
March og Lejr 2022 (udkommer til marts)

Landslejr og Juletræer
En god landslejr kræver meget af en FDF-kreds når det kommer til grej. Derfor har vi
ekstra brug for et godt juletræssalg i år så vi kommer godt afsted sammen til sommer.
Derfor har vi i år særligt valgt at sponsorere 200 kr. af en Landslejrbillet, hvis man kan
ﬁnde tiden til at komme og hjælpe os på pladsen. Hvad enten det er hjælp med salget,
at sætte fod på et juletræ eller at komme med et varmt måltid, så kan alt bruges deroppe.
Tilmelding foregår på ark-format, linket til det ﬁndes på fdf.dk/morkhoj/landslejr-links/
* Bemærk at vi på hjemmesiden har lagt min.-krav for rabat.

Følg med i Landslejren allerede nu
Følg med på Landslejrens Facebook, deres hjemmeside eller læs forælderpræsentationen af Landslejr 2022. Vi har samlet en masse links til Landslejren på:
fdf.dk/morkhoj/landslejr-links/

