
 
Så er indbydelsen her! 
Kære senior i Silkeborg 1. kreds. 
Du er hermed inviteret til dit livs oplevelse, nemlig at deltage i 
seniorkredsen på Landslejr 2022! 
 
Landslejr kender du, men hvad er en seniorkreds…? Faktisk er en 
seniorkreds ligesom en almindelig kreds, bare kun bestående af 
seniorer. Alle seniorer i ekspeditionen bliver samlet i én fælles kreds, 
hvor vi skal bo, sove, spise og ikke mindst lave en masse gak og løjer 
sammen. Hvem ved, hvad der kan ske?  
I seniorkredsen er der selvfølgelig også nogle ledere med: 
Vi har Mikkel med fra Silkeborg 1. Mikkel er også det, vi kalder for vores 
holdleder, så det er ham, der ved en masse! 
Udover Mikkel har vi Mikael fra Balle, Martin fra Silkeborg 2 og Ellen, der også er fra Silkeborg 1.  
 
Tilmelding foregår via Landslejrens hjemmeside: FDF Landslejr 2022 
 
Læs indbydelsen godt igennem måske sammen med en forælder.  
Kontakt meget gerne holdlederne, hvis du undrer dig over noget eller har spørgsmål.  
NB! Hvis du har nogle særlige behov eller udfordringer: tager fast medicin, har meget hjemve, 
fysiske vanskeligheder el.li., vil vi gerne kontaktes, INDEN du tilmelder dig. 
 
Rammerne: For os i Silkeborg 1. kreds starter Landslejren onsdag d. 6. juli 2022 om morgenen, hvor 
vi mødes, pakker og begiver os på vej. Vi skal gå et stykke af vejen til Sletten og håber på at få det 
meste af bagagen kørt ved hjælp af forældre. Landslejren slutter fredag d. 15. juli midt på dagen. 
Man kan ikke køre helt ind i lejren, så vi skal hentes et eller andet sted i nærheden. Mere info 
herom kommer senere. I løbet af lejren bliver der flere muligheder for forældre og søskende til at 
komme på besøg, det håber vi, at I har lyst til! 
 
Fællesmøder: For at vi kan skabe en god lejr og ikke mindst et godt fællesskab, er det vigtigt for 
os som ledere, at vi kender dig en smule, før vi tager afsted. Vi arrangerer derfor 5 fællesmøder 
for alle seniorer i ekspeditionen. Møderne bliver fordelt sådan, at der ca. er et møde hver måned 
fra januar og frem. Udover disse møder kommer der også en fortræningsweekend og vi regner 
med, at en af de 5 mødegange bliver i en weekend, så vi kan få lidt mere tid sammen :)) For at vi 
kan lære hinanden bedre at kende, er det derfor vigtigt, at man kommer til mindst 3 af møderne 
og deltager på fortræningsweekenden. Vi stiller dette krav, fordi vi ønsker at få den bedste lejr, 
og det gør vi, når vi kender jer og I kender os. Seniorkredsen og fællesskabet heri er nemlig noget 
vi skaber inden landslejr!  
 
 
 



 
Et sted til at vokse: Seniorkredsen er stedet, hvor man kan prøve nye ting af. Det kan være alt fra 
sin første vellykkede pasta til det første kys - ligegyldigt hvad det er, kan vi næsten love, at du 
kommer til at prøve noget, du aldrig havde troet du skulle prøve! Vi går meget op i frihed under 
ansvar og det er derfor vigtigt for os, at alle bliver inddraget i beslutninger og derfor også, at der 
er plads til uenighed og forskellighed. Vi ser seniorkredsen som en lille forsmag på ungdomslivet. 
I seniorkredsen står vi selv for madlavning, opbygning af lejr, opvask, oprydning - ja alt der skal 
gøres, skal vi gøre selv. Det er derfor vigtigt, at vi hjælpes ad og at eventuelle trælse opgaver 
bliver gjort med at smil :)) 
FDF Landslejr 2022 er naturligvis 100% røg- og alkoholfri, og hvis dette overtrædes medføres der 
hjemsendelse. 
 
Udstyr: Det er oplagt at skrive noget FDF-udstyr på din ønskeseddel her til jul. Det vigtigste er, at 
du har en FDF-skjorte, et godt sæt regntøj, en rygsæk, en sovepose og et liggeunderlag (vi 
anbefaler et liggeunderlag af skum, IKKE et oppusteligt).  
 
Pris: Deltagerprisen for Landslejren er: kr. 2260,- Der betales en rate nu på kr. 500,- ved tilmelding.  
Resten af beløbet opkræves  i foråret fra vores kasserer.   
 
Infomøde: Vi afholder et info-møde den mandag 24/1-22 kl 19.00 i FDF Silkeborg 1 kredshuset for 
alle seniorer og deres forældre for at fortælle lidt landslejren og svare på spørgsmål.  
 
Gode datoer  
24/1 infomøde hos Silkeborg 1  
31/1 fællesmøde hos Silkeborg 1  
28/2 fællesmøde hos Balle  
28/3 fællesmøde hos Silkeborg 2  
22-24/4 fortræningsweekend på sletten  
 
Som det fremgår af indbydelsen kan man også deltage i Landslejren som familie eller som frivillig 
medarbejder. Her bor, spiser (og arbejder) man på andre steder rundt på Sletten og er således 
ikke tilknyttet kredsens lejrplads. Giv os gerne et praj, hvis I melder jer til uden om kredsen.   
 
Bedste FDF-hilsner og god jul! 
 
Holdleder, Mikkel Frydenlund Christensen 
Kontakt:  mikkelfrydenlundchristensen@gmail.com tlf 23709299 
 


