
Alt det praktiske om FDF Landslejr 2022
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	12: Den samlede deltagerpris for lejren er kr. 1.400,- for børn og kr. 700 for voksne der hjælper til på FDF Vejrumbros kredsplads. De første kr. 500,- Betales ved online-tilmelding, resten opkræves den 1. Maj.

(FDF Vejrumbro yder et stort tilskud - prisen der kan findes på landslejrens hjemmeside er kr. 2.190)
	4: Landslejren er noget af det største, man kan opleve som FDFer. Her er vi på lejr sammen med titusinde FDFere fra hele landet.Det er en oplevelse som du bare ikke må gå glip af!Programmet kan du se på bagsiden.
	14: Du skal tilmelde dig fra landslejrens hjemmeside landslejr.FDF.dk. Tilmelding åbner den 1. december, og sidste frist for at tilmelde sig er den 1. marts 2022. 
	6: FDF Landslejr 2022 er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere i FDF. 

Det er også muligt at deltage som familie på FDF Vejrumbros kredsplads. Tag evt. fat i Jonatan eller My for at høre nærmere.
	8: Selve lejren foregår fra den 6.-15. juli 2022. Prøv på alle måder at sørge for at være med alle dage. Man går glip af en del af oplevelsen og det gør det lidt mere besværligt med "kommer senere"- eller "bliver hentet før"-aftaler. De nærmere detaljer kommer senere, men der bliver forældretransport til og fra lejren.
	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 Jonatan Hjul på 22 65 20 75 eller jonatan.hjul@fdf.dk
	20: /LederneP.s. husk der er  fortræningsweekend d. 22.-24. april 2022.
	10: På Sletten skal vi bo i det røde landskab kaldet "Den buldrende vulkan" - det område der normalt kaldes for Lilleknøsmarken - og naturligvis ikke er rødt i virkeligheden :-). Sammen med nogle af vores nabokredse udgør vi vores egen lille ekspedition kaldet "Ildringen", men selve kredspladsen hvor vi spiser og sover er FDF Vejrumbros egen.
	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 mv.


