Du indbydes til

FDF

LANDSLEJR
6. - 15. juli 2022
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TAG MED PÅ EN EVENTYRLIG
OPDAGELSESREJSE
Med denne indbydelse i hånden bliver du klædt på med de vigtigste oplysninger, så du er klar til at tage på opdagelsesrejse
på FDF Landslejr 2022.

Hvad er FDF Landslejr 2022?

FDF Landslejr 2022 er som en kæmpe sommerlejr for alle
FDFere i hele landet. Landslejren er et stort sammensurium af fællesskab, lejrliv, leg med nye og gamle venner,
madlavning over bål, hylemorsomme lejrbål, nærværende
andagter, samtaler om tro, fantasifulde aktiviteter, samt
oplevelser og stjernestunder, som giver dig et ståsted at
møde verden fra.
FDF har afholdt store landslejre med succes siden 1926.
Måske har din FDF-leder allerede fortalt en masse historier
om, hvordan det er at være på landslejr, og hvor uforglemmeligt fedt det er at være på lejr med 12.000 andre FDFere.

Landslejrens tema er ‘mod’

Temaet på FDF Landslejr 2022 er mod - fordi det kræver
mod at være nysgerrig på livet. På landslejren kan børn og
unge sammen udforske deres ståsted i livet og sammen kan
de finde modet til at se hinanden i øjnene og sige “tag min
hånd - og lad os sammen tage på opdagelsesrejse”.

TØR DU BLADRE VIDERE...
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PRAKTISK INFORMATION

STJERNESTUNDERNE
VENTER FORUDE
Hvem skal med?

Glæd dig til et mangfoldigt lejrliv! For FDF Landslejr
2022 er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere i FDF – og for alle andre, der har lyst til
at opleve FDF-suset, når det er allerstørst. Derfor kan
man også deltage som familie eller som medarbejder.

Hvornår er det?

Selve landslejren foregår den 6.- 15. juli 2022.

Hvad koster det?

Din kreds sætter prisen på landslejren. Du får derfor
et ark med pris og særlig information fra lige præcis
din kreds. Prisen dækker alle udgifter i forbindelse
med landslejren: mad, ture, aktiviteter, underholdning, overraskelser og alt det andet, der skal til, når vi
sammen bygger en lejr med 12.000 mennesker. Er du
ikke medlem af en kreds, kan du finde deltagerprisen
på FDF.dk/landslejr.

“Jeg glæder mig til at møde dem jeg har mødt på
seniorvæbnerkursus, og at møde en masse nye.
Og så skal jeg bare alt det jeg kan med rafter.”
Bertram, Seniorvæbner i FDF Aarhus 2.
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Hvor skal vi være?

Landslejren foregår på FDF Friluftscenter Sletten, et eventyrligt
naturområde lige ved Himmelbjergets fod i nærheden af Silkeborg. Her skal vi sammen udforske noget af Danmarks skønneste natur, og du skal sammen med dine venner fra kredsen
sove i telt og bygge en hjemlig lejrplads.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?

Du tilmelder dig på landslejrens hjemmeside
FDF.dk/landslejr. Tilmeldingen åbner den 1. december 2021,
og tilmeldingsfristen er den 1. marts 2022. Ved tilmelding
skal du betale 500 kroner, og resten af deltagerprisen
betales senere direkte til din kreds.

Besøg os og mærk suset af landslejr

Forældre, bedsteforældre og venner er velkomne til at besøge
FDF Landslejr 2022 efter aftale med kredsen. Man kan følge
med hjemmefra på landslejrens hjemmeside og sociale medier.
I landets aviser og TV-kanaler er der som regel også fyldt med
historier om FDFernes oplevelser på Sletten.

En dag
på lejr
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PRAKTISK INFORMATION

LIVET PÅ EN LANDSLEJR
Hvordan skal vi bo?

Hver FDF-kreds har sin egen lejrplads. Det er et trygt udgangspunkt, der
giver børn mod på at bevæge sig rundt på lejren sammen med ledere og
kammerater hjemmefra. Det er også på lejrpladsen, man sover i telt, laver
mad og spiser sammen ved det spisebord, man i fællesskab har bygget.
På hele lejren vil der være wifi og forskellige muligheder for opladning af
telefoner.

Sammen skaber vi lejrlivet

Duften af bål breder sig, når børn og ledere hver dag i fællesskab laver
mad over bål eller gas. Maden på landslejren vil være sund, og der er
et stort fokus på økologi og bæredygtighed i madlavningen, når vi skal
smage på både nye og kendte retter. Der er toiletvogne tæt på alle kredspladser og mulighed for bad, samt plasketure i lejrens eget vandland.

Landslejren skabes af frivillige ildsjæle

FDF Landslejr 2022 skabes af tusindvis af frivillige voksne med noget på
hjerte. Hver og én er en ildsjæl, der bidrager med netop det de brænder
for. Alle er frivillige og betaler for at være på landslejr på samme vis som
alle andre deltagere. Alt på landslejren er velorganiseret så alle børn og
unge kan udforske mulighederne og få lejren til at boble af liv og glæde.

“Mine børn er begge kommet hjem fra landslejr med
vingerne slået ud, flyveklar og med troen på, at man i
fælles-skabet kan bære både hinanden, de spændende
oplevelser og ansvaret for opgaver store som små.
Det er en oplevelse for livet at komme på landslejr.”
Helle, forældre til Stefan og Lea
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Sådan
skal vi bo

SENIORSUS
Senior i seniorkredsen

Som senior skal du bo i en helt særlig seniorkreds. Det betyder,
at du skal bo sammen med seniorerne fra de andre kredse i din
ekspedition – altså andre unge og voksne fra dit lokalområde.
Seniorkredsen deltager ligesom alle andre FDF-kredse i aktiviteter, program, madlavning, underholdning og alt andet på lejren.
Seniorer i FDF er, som alle andre unge, ved at øve sig på livet og
i at være unge sammen. Derfor er en seniorkreds et godt sted
at kunne udfolde sig kreativt, et godt sted at lære at fornemme
hinanden som mennesker og et godt sted at lære at tage ansvar.

SeniorSpot: sammen mærker vi suset

SeniorSpot er et særligt sted på Sletten, som åbner fem gange
i løbet af lejren kun for seniorer. Én aften er der musik, dans og
sjov FDF-festivalstemning. En anden aften er der tid til fordybelse
i aktiviteter, og én formiddag er der et livligt senior-folkemøde,
hvor seniorerne sammen sætter modet i spil. Du kan deltage som
senior, hvis du er eller fylder 15 år i 2022 og du ikke er fyldt 20
år når lejren starter. Andre muligheder for unges deltagelse kan
læses på hjemmesiden.
Tag på landslejr som senior og mærk suset af fællesskab, nærvær
og stjernestunder.
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TEMAUNIVERS

Tag med Amelia på 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 fantasi-kontinent vi alle rejser til i
vores luftballon. De gamle fortællinger lyder, at
der i Coratia gemmer sig ‘modets hjerte’ – en
besynderlig Kronkordius, som for alt i verden
ikke må gå i stykker eller falde i de forkerte
hænder.

Vidste du…

at ‘Coratia’ kommer
af det engelske
ord ‘courage’, som
betyder mod.
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En smilende FDF-pige ved navn Amelia har, oppe
på det mørke loft, fundet sin bedstefars gamle
logbog fra hans mange opdagelsesrejser. På én
af rejserne har han, som det første menneske,
opdaget Coratia. Men bedstefaren er sidenhen
aldrig vendt hjem. Amelia har besluttet at samle
en lille ekspedition og drage afsted i sin luftballon
mod Coratia – og hun drømmer om at alle FDFere fra
hele landet gør det samme. Det kræver sammenhold
og mod at tage på en eventyrlig opdagelsesrejse til
Coratia.
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DU KAN OGSÅ DELTAGE PÅ LANDSLEJR SOM...

Ledere skaber rammen for en god landslejr
Som leder er du med til at skabe rammerne for at dine pilte, væbnere, seniorvæbnere
og seniorer får en oplevelse for livet sammen med de 12.000 andre deltagere på FDF
Landslejr 2022. Der er rig mulighed for at skabe nye relationer, når der inviteres på hygge og lederkaffe ved nabokredsens raftebord. Og rig mulighed for at styrke venskabet i
kredsen, når I sammen med kredsens børn udforsker lejrens temaunivers og spændende
aktiviteter.
Udover at være med til de mange fælles aktiviteter, vil der også være lederrevy, uddannelse og events som er særligt tilrettelagt for dig som leder. Et vigtigt fokus er nemlig
også, at du som leder kommer hjem med nye idéer og ny energi til arbejdet hjemme i
kredsen.

Familielivet på landslejren
Landslejrlivet er en fantastisk oplevelse – også for familier. Som familie er det muligt at
bo og leve sammen med sin egen FDF-kreds eller i Familielejren. Hele landslejren vil byde
på et familievenligt tempo, og aktiviteter og praktiske faciliteter der er særligt tænkt med
blik for de mindre børn (0-8 år).
I Familielejren bor man i mindre hold sammen med andre familier, som man laver mad
og aktiviteter sammen med. Landslejrens tema ’mod’, bliver udfoldet i børnehøjde med
aktiviteter man kan deltage i, hvis man har lyst. Men i Familielejren er der også tid og
mulighed for, at man kan begejstres over et insektbo, fordybe sig i en leg eller tage med
sin familie på tur rundt på resten af lejren.
Som familie kan du også bo på kredspladsen, da denne for mange er kernen i landslejroplevelsen. Når en hel familie får den oplevelse sammen med den lokale kreds, skabes
der grobund for venskaber og bånd, som rækker langt ud over sommeren 2022. Tag
derfor en snak med jeres egen kreds om, hvad både I og kredsen foretrækker.
Uanset om familien bor det ene eller andet sted, er alle familier velkomne til at deltage
i de aktiviteter, der særligt arrangeres for lejrens mindre børn.
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Snus til
familielejren

VÆR MED SOM MEDARBEJDER
Alle voksne på landslejren er vigtige – også medarbejdere,
der ikke deltager sammen med kredsen. Dag og nat er der
opgaver, der løses, så hele lejren fungerer. Det kan siges helt
kort: Uden medarbejdere, ingen landslejr. Som medarbejder
hjælper man derfor både kredsen, landslejren og hele FDF.
Der skal bruges mange forskellige medarbejdere, når man
bygger en større provinsby midt i naturen - så der er helt
sikkert også et job til dig. At være én af de omkring 1000
frivillige medarbejdere, der får lejren til at hænge sammen,
giver et helt særligt fællesskab.
De fleste medarbejdere er tidligere FDFere, der ikke kan
undvære landslejroplevelsen, forældre der selv ønsker at
opleve en landslejr tæt på, samt bestyrelsesmedlemmer og
ledere der ikke skal med på kredsholdet. Det kan også være
nogle helt andre, I som kreds kender. Alle er nogen, som
ønsker at skabe en skøn lejroplevelse for børn og unge.
Som medarbejder kan du vælge at bo sammen med den
kreds du kender, eller du kan bo med andre medarbejdere.
I begyndelsen af landslejråret 2022 kan du finde ledige
frivilligjobs på FDF.dk/landslejr.

“ Det fede ved at være medarbejder på landslejr er, at man kan se
lejren blive til - og de ting man har forberedt, bliver til en del af det
store billede, imens man hygger sig. Jeg fik nye, gode bekendtskaber i FDF og fik lov til at prøve nye udfordringer”

Bliv medarbejder

Benjamin, Teknik ved det store lejrbål i 2016
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Tilmeld dig på
FDF.dk/landslejr

