
Deltagerbrev til Seniorkredsen, Landslejr 2022

Kære Seniorer!
Nu er det ved at være tid! Landslejren ligger for døren, og vi kan slet ikke vente
med at komme afsted. Vi ser frem til en masse sjov og spas i jeres selvskab og vi
håber, at I lige så stille kan mærke Landslejr suset og spændingen melde sig.
Her i brevet kan du finde en masse praktiske informationer, som vi anbefaler du
læser godt igennem.
Er du klar? For det er vi! HIP HIP ORANGE!

Landslejr 2022
Seniorkredsen bliver en samlet kreds for alle seniorer i ekspeditionen. Vi skal bo i landskabet “Den
Mystiske Jungle” i ekspeditionen “Vildnisset”. I ekspeditionen finder vi alle vores “hjem-kredse” som vi
selvfølgelig også skal hygge os med, men mest af alt skal seniorkredsen “Wellnæsset” danne rammer for
en absolut fantastisk lejr. Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men mest af alt håber vi på godt humør,
tålmodighed og gå-på-mod, for så får vi helt bestemt en skøn lejr!
I seniorkredsen skal vi sove i hængekøje, så hvis man selv har en hængekøje, må denne meget gerne blive
medbragt.

Armbånd og Landslejrmærke
Adgangsbilletten til Landslejr 2022 er et armbånd og Landslejrmærket. Begge dele får du udleveret, når
du afleverer din bagage inden Landslejren (se nedenfor). Mærket skal sys på skjorten. Armbåndet skal du
have på, når du ankommer til lejren og det er et betalingsarmbånd, som du kan sætte penge ind på.
Landslejren er kontantløs, så hvis du vil købe en is, slik eller noget grej i FDF-butikken, skal pengene være
på dit armbånd. Man kan godt tanke op flere gange.
Vi anbefaler, at der sættes 300-500 kr. ind på armbåndet alt efter, hvad du ønsker at købe på lejren
(t-shirt, FDF-udstyr eller blot snolder og is).

Landslejr App
Til FDF Landslejr 2022 er der en app, som du kan bruge til at finde rundt på lejren, samle badges rundt på
lejren, finde aktiviteter, som I kan udforske i jeres fritid og læse spændende landslejrhistorier. Du kan
faktisk også selv skrive spændende nyheder fra din landslejr, som alle de andre deltagere kan læse.
App’en er en webapp og kan downloades i begyndelsen af juli. Hvordan det gøres, kan du læse mere om
på landslejr.fdf.dk/landslejrens-app.
Dine forældre kan også downloade app’en og følge med i program, nyheder og meget andet fra lejren. 

Følg med hjemmefra
Forældre, bedsteforældre eller andre nysgerrige kan følge med på landslejrens hjemmeside
www.landslejr.FDF.dk. Her vil der være nyheder og oplysninger undervejs på hele lejren. Du kan også følge
med på Facebook og Instagram og se billeder og opdateringer fra lejren på #FDFLL22 og på kredsens
egne sider: www.instagram.com/fdfsilkeborg1kreds og www.facebook.com/fdfsilkeborg1.

Mobiltelefon
Det er ikke nødvendigt at have mobiltelefon med på Landslejr, men vi anbefaler dog, at hvis de kommer
med, bliver de brugt til lejr-aktiviteter, Landslejr appen og kontakt til nye såvel som gamle venskaber. Har
man lyst til at tage billeder er man selvfølgelig også velkommen til det, og vi håber da også, at I vil være
med til at smide nogle billeder på kredsens instagram, så vi kan dele oplevelsen med venner og familie.
Det kan være en god ide at medbringe en powerbank til eget forbrug, da der vil være ret begrænsede
muligheder for at lade op. Husk navn på både powerbank og oplader.

http://www.landslejr.fdf.dk
http://www.instagram.com/fdfsilkeborg1kreds
http://www.facebook.com/fdfsilkeborg1


Besøgsdag
Som forælder har du mulighed for at komme på besøg på lejren.
Du kan se mere info om besøg på: www.landslejr.fdf.dk/besoeg-landslejren.
Vær tålmodige og forberedt på bilkøer ved parkeringsområderne.
Adgang til lejren via båd fra Julsø er ikke tilladt, ligesom kæledyr heller ikke er velkomne.
Vores kreds-besøgsdag er søndag d. 10. juli, hvor der er god tid i programmet til at lade jeres børn vise jer
rundt på lejren. I er velkomne efter kl. 12.30 og indtil kl. 20.00.
Vi har ikke mulighed for at servere mad til jer på kredspladsen, så medbring madpakker eller benyt lejrens
madboder. Husk at lejren er kontantløs, og I kan derfor kun betale med kort og mobilepay.
Kage og andre lækkerier er altid dejligt fra de søde forældre, men vi har hverken plads eller køleskab, så
medbring IKKE store bradepandekager. Gerne muffins, cookies eller købekager…

Post til lejren
Du kan sende post til en deltager på lejren ved at sende til denne adresse. (I god tid!)
Bemærk at FDF Landslejr 2022 har sit eget postnummer.

Navn
Seniorkredsen
Vildnisset
Den mystiske Jungle
8686 FDF Landslejr

Bagage drop-off
For at vi ikke skal bære al vores bagage til lejren, kan du indlevere det i kredshuset søndag d. 3/7 mellem
kl. 10 og 12. Lederne kører derefter kredsens grej og al bagage ud på lejren, dækker det hele til for regn,
og så står det klar, når vi traditionen tro ankommer til fods onsdag middag.
Du skal pakke vandtæt og på en måde, hvor bagagen kan flyttes nemt, gerne i én rygsæk eller én
sportstaske, som kan bæres på ryggen. Liggeunderlag og sovepose kan eventuelt pakkes i en stor
gennemsigtig plasticpose. Har du/I ikke mulighed for at komme søndag d. 3/7, så ring til holdlederne.
Onsdag d. 6/7 skal du derfor blot medbringe en lille turrygsæk med dit regntøj, eventuelle
værdigenstande og medicin samt din fyldte drikkedunk og din madpakke.

Afgang til lejr – hentning fra lejr
Onsdag d. 6. juli mødes vi alle kl. 10.00 på parkeringspladsen P13 på Paradisvejen/Sønderskovvejen syd
for Slåensø. Her vinker vi farvel og går sammen den smukke tur gennem skoven til Landslejr 2022.
Når vi skal hjem igen fredag 15/7, har vi lagt følgende plan:
Forældrene mødes kl. 9.00 ved parkeringspladsen P11 (øst for Slåensø), hvor der vil stå en leder, som viser
vej gennem skoven til vores lejrplads. Herefter hjælpes forældre og børn ad med at bære børnenes
bagage ud til bilerne (ca. 1,5 km) og kører hjem derfra.

Vi er klar over at mange sikkert er på arbejde i de nævnte tidsrum, men vi håber det alligevel kan lade sig
gøre. Vi regner med, at I selv kan koordinere dette, hjælpe hinanden med samkørsel m.v. ellers må I sige
til inden lejren. Lederne henter grejet hjem lørdag d. 16/7, så det er kun egen bagage, der skal bæres ud.
Der er også brug for pladser til lederne, som ikke har bil med, så lad svigermor og hunden blive hjemme!

Pakkeliste
En turtaske, der indeholder:
Madpakke til onsdag frokost
Drikkedunk med vand (ikke saft)
Regntøj

http://www.landslejr.fdf.dk/besoeg-landslejren


Evt. mobiltelefon, medicin

Det har du på, når vi mødes:
FDF-skjorten (med March & Lejr 2022 i lommen og Landslejrmærket syet på)
Landslejrarmbånd (tag det på armen!)
Vandrestøvler/gode kondisko
Evt. solhat, solcreme.

Dette pakker du i din VANDTÆTTE bagage:
(Rygsæk eller sportstaske)
Sygesikringsbevis eller kopi (put det i
toilettasken)
spise grej (skriv navn på, så finder du det igen)
Sovepose
Hængekøje (hvis man har)
Evt. lagenpose eller tæppe (hvis du har let ved at
fryse)
Liggeunderlag (ikke luftmadras)
Nattøj
Varmt tøj og praktisk tøj
Striktrøje / fleecetrøje
Evt. skiundertøj
Bukser
Shorts
T-shirts
Strømper + varme sokker

Undertøj
Badetøj
Gummistøvler
Sportssko (til løb og leg)
Sandaler
Toiletsager: deodorant, sæbe, tandbørste,
tandpasta, solcreme, myggebalsam m.v.
Evt. medicin (afleveres til din leder når vi mødes)
Meget gerne et simpelt armbåndsur
Håndklæde
Lommelygte/Pandelampe
Solhat/kasket
Arbejdshandsker (til pionering)
Telefon (hvis du har lyst) inkl. oplader
Evt. powerbank
HUSK at sætte navn i alle dine ting

Kontakt under lejren
Hvis de unge mennesker kontakter hjemmet, beder vi om, at hjemmet kontakter en af os ledere, hvis dette
har relevans for den unges videre trivsel på lejren.
Har I nogle spørgmål eller andet I gerne vil snakke med lederne om, er I velkomne til at kontakte os.

Seniorkredsens ledere:
Mikkel Frydenlund Christensen: 23709299
Ellen Nørregaard Jakobsen: 21560782
Mikael Wind: 20169665
Martin Dons Boysen: 61116445
Jan Simonsen: 24627761
Annette Simonsen: 61518853

Vi ses om ikke så længe!
De bedste hilsner
Mikkel, Martin, Mikael, Annette, Jan og Elle




