
Alt det praktiske om FDF Landslejr 2022


	Tekstfelt 88: FDF Svendborg skal på tur i 2022, nærmere bestemt FDFs Landslejr. Der kommer mange andre FDF'ere, og vi skal udfordres på modet. Kom med og på FDF-livets største lejr og mærk suset med 1000-vis af FDF'ere!
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	19: Yderligere informationer
	9: Hvor
	12: Den samlede pris for lejren er kr. 1.100,- 
De første kr. 500,- betales ved online-tilmelding, resten opkræves den 1. Maj af kasseren.

Skulle man fortryde, kan man inden 1. marts få pengene retur, ved at skrive til: FDF@FDF.dk
	4: Landslejren er noget af det største, man kan opleve som FDFer. Her er vi på lejr sammen med titusinde FDFere fra hele landet.
Under lejren skal vi udfordre os selv på vores modighed. Den testes ved forskellige opgaver, der skal løses og ting der skal prøves. Både fysisk og mentalt.
	14: Du skal tilmelde dig fra landslejrens hjemmeside landslejr.FDF.dk. Tilmelding åbner den 3. december, og sidste frist for at tilmelde sig er den 1. marts 2022. 

Vær som forældre opmærksomme på at få givet klatre- og svømmetilladelser.
	6: FDF Landslejr 2022 er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere i FDF. Men det er også muligt at deltage som familie i familielejren eller som medarbejder.
	8: Selve lejren foregår fra den 6.-15. juli 2022. Vi kører i bus fra Svendborg, med måske en eller to andre kredse. Det samme når vi skal hjem. Der bliver meldt en omtrentlig hjemkomst tid, når vi ved hvornår vi kører fra Sletten.
	18: Du kan finde flere informationer om FDF Landslejr 2022 i den trykte indbydelse, du har fået af din leder, og på hjemmesiden landslejr.FDF.dk. Du kan også tage fat i holdleder:
Kasper Simonsen 
tlf: 31357573
Kasper.Simonsen@live.dk
	20: Tjek gerne:
FaceBook: FDF Svendborg
web: www.fdf.dk/svendborg
web: landslejr.FDF.dk
	10: På Sletten skal vi bo i Det Gule Landsskab, der ligger i det område, der til dagligt hedder Højmarken. Men når vi er der, hedder det Den Uendelige Ørken. Vi skal sammen med Agedrup, Kværndrup, Nyborg, Svanninge-Faaborg, Tåsinge samt Vejle 1+3 bo i Oasen.
Inden lejren får du et kort over lejrområdet, så du kan finde rundt på Sletten.
	16: Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF Landslejr 2022 efter aftale med kredsen. Man kan følge med hjemmefra på landslejrens hjemmeside, sociale medier, i landets aviser, de landsdækkende TV-kanaler og på kredsens Facebook.


