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Lørdag kl. 9.30-18.00 er der åbent i butikken i 
gymnastiksalen og i bussen. Her kan du købe 
FDF-ting og Friluftsudstyr. Benyt lejligheden 
til at se, købe eller prøve, så du ved præcis 

hvad du skal ønske dig til jul.

TUTTEN
AKTIVLEJR har sin 

egen TUT hvor du kan 
købe slik og sodavand  
– så du må godt tage 

lommepenge med.

MEDBRING
Liggeunderlag, sovepose og pude, evt. fleeceinderpose – kan være et fleecetæppe, 

som et syet sammen i kanterne  •  Skiundertøj er rigtig godt, når det er koldt  
•  Spisegrejer og viskestykke  •  Lommelygte  •  FDF-skjorte og March&lejr  

•  Varmt og praktisk tøj  •  Hue og vanter - det bliver koldt om aftenen og natten  
•  Godt fodtøj, evt. støvler - græsset er vådt det meste af formiddagen også selvom 

det ikke regner  •  Toilettaske, håndklæde og evt. medicin  •  Arbejdshandsker  
•  Poser til vasketøj/vådt tøj er en god ting  •   Lommepenge  •  Mobiltelefon på eget 

ansvar – der er ikke umiddelbart mulighed for at lade op  •  Sundhedskort

Måske kræver din gruppe at du medbringer noget specielt, husk også dette.
Og selvfølgelig: MASSER AF GODT HUMØR!

PRIVATLIV OG FOTO
Ved tilmelding accepteres at dit barns  

oplysninger behandles efter landsdelens 
privatlivspolitik, som kan findes på  

fdf.dk/landsdel2/om-landsdelen/privatlivspolitik/ 

Her står bl.a., at vi tager billeder af  
deltagerne og bruger dem, fx i lokalavisen,  

på en fremtidig indbydelse eller på  
Aktivlejrens Facebook side.  

Hvis man vil undgå personbilleder,  
siger man det bare til fotografen. 

FOR ÆLDREUNDERSKRIFTER
Husk at dine forældre skal skrive under på at du 
har tilladelse til at deltage i klatre- og sejlads- 
aktiviteter, samt at du kan svømme mindst 200 

meter, hvis du skal deltage i Kano- og kajak.

AKTIVLEJR 
23. - 25.  SEPTEMBER 

2022
PÅ FRILUFTSCENTER SLETTEN

GRUPPEVALG
Husk at vælge tre 

FORSKELLIGE grupper. 
Hvis du ikke har valgt 

tre forskellige grupper, 
vælger vi en gruppe  

for dig, hvis dit ønske  
er overfyldt.



13. 
HARRY  

POTTER
Vil du med på et 

magisk eventyr der 
indebærer trolddom, 
fede aktiviteter og 
ikke mindst magisk 

sjov? Så er det Harry 
Potter gruppen du 

skal vælge. Her vil du 
komme til at opleve, 

hvordan det er at 
være troldmand eller 

heks i Hogwarts’ 
omgivelser. 

Så spænd sikkerheds- 
selen, spring på din 
Nimbus 2000 og så 
flyver vi afsted på 
eventyr sammen!

11. “HØJT”  
MED REB OG RAFTER
 Hvis sætninger som disse fanger dig:
“Det skal bygges væk”
“Det ka’ ik’ blive vildt nok”
“Skal vi sove helt deroppe?”
“Kan den skyde så langt?”
“Wow det går stærkt!”
“F**K den er høj”

Så meld dig på vores gruppe!  
Du vil med garanti ikke fortryde det! 
Gruppen for alt med Reb, Rafter  
og taljetræk!

FREDAG
 20.45 Stemnings- 
  ningsfuld  
  aftensguds- 
  tjeneste 

LØRDAG
 8.45 Morgen- 
  sang og  
  gruppe- 
  fordeling

LØRDAG
 9-12 Gruppetid
 14-17 Gruppetid
 20.00 Lejrbål
 21.45 Natløb 

SØNDAG
 9-12 Gruppetid
13-13.30  Farvel- 
  arrange- 
  ment

FÆLLESPROGRAM

TID OG STED
DATO: 23.-25. september 2022
STED: FDF Friluftscenter Sletten,  
 Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Vi skal møde ved og er tilbage samme sted:

 

 Fredag kl. 

 Søndag kl.  

 Pris  

Alle væbnere og seniorvæbnere fra  
Landsdel 2 og Thy mødes hvert år på  
Sletten til Aktivlejr – en fantastisk mulighed 
for at se, hvordan Sletten tager sig ud nu 
hvor landslejren er slut. 

Du bor og spiser sammen med din kreds, 
og der er masser af tid til at hygge sammen 
med de andre kredse nede på pladsen eller i 
TUT-køen, når du ikke lige er i gang med en 
spændende gruppe. 

På de næste sider kan du se de forskellige 
forslag, hvor du vælger de 3 du bedst  
kunne tænke dig – så lover vi, det bliver en 
af dem du får.

HASTIGHEDS- 
BEGRÆNSNING  

30 KM/T  
OVERALT PÅ  

OMRÅDET

VELKOMMEN TIL 
AKTIVLEJR

12. KLATRING
Er du højdefreak eller har du en lille 
“abekat“ skjult i dig så kan du komme 
med os i højden. Vi skal lave abseil/

rappelling og klatre på både væg  
og i træer. Du lærer forskellige  

teknikker, så det bliver lidt lettere at 
nå til tops i træerne og på væggen.  

MEDBRING: Et par sko med stive 
såler, og fornuftigt varmt tøj til brug 
i naturen. For at deltage i gruppen 

kræves forældres underskrift.

14. KOM MED  
I VILDMARKEN

Vi skal ud og starte bål, med det vi kan 
finde. Gå efter kort og sidde rundt om 
bålet og snitte. Lære at finde frem, og 

finde brænde på turen. Oplev vildmarken 
og den skønne natur. Sæt dig ned ved 

siden af bålet og falde helt til ro med en 
dolk og pind i hånden. Kom med ud på en 

masse leg og gode oplevelser. 

MEDBRING: Dolk, taske, en vandflaske, 
evt strygestål og kompas

Foto af: Lars Bertelsen, Henrik Pedersen, Michael Hjorth, 
Tommy Just Soelberg, tidl. fotogrupper og billeder lånt  

fra Aktivlejrs Facebook side.  
Designet af: Mediegrafiker Malene Boel Kronborg



9.  NATURKREA
Vi skærer, snitter, limer.

Alt imens vi griner.
Vi bruger naturens 

kreative ting.
Kom og vær med, så 

går vi i sving!

10. VILD 
MED SLIK

Er du vild med slik og 
søde sager? Kunne 

du godt tænke dig at 
lave dit eget slik, så 
er det denne gruppe 
du skal vælge. Vi skal 
lave forskellige for-
mer for slik og søde 
sager der smager.

MEDBRING:  
En beholder til at 

opbevare dine slik- 
smagsprøver

8. FRILUFTSKØKKENET
Denne aktivitet er for dig som gerne  
vil lære eller blive bedre til at lave  

lækker mad på bål og Trangia.  
I de grønnes køkken vil du lære at lave 

klassiske og nye friluftsretter. 
Samtidigt vil vi vise dig at man ikke  

behøver et rigtigt køkken for at lave god 
mad. Vi kan godt love dig, at der vil være 
noget for enhver smag og også noget til 

den søde tand. Ild, røg, ny viden og  
lækker mad er en garanti. 

 
Så kom frisk og få en hyggelig weekend 

sammen med os :-) 
Vi spiser sammen i gruppen lørdag 

middag, til gengæld har du tidligere »fri« 
lørdag eftermiddag. 

MEDBRING: Dolk, bestik, tallerken, 
krus, viskestykke, regntøj, evt. bålhand-

sker og det gode humør!

7.  DYST MED DYRENE
Vild med dyr og vild med at lege og 

konkurrere? Kom og dyst med dyrene, 
med de andre FDF´ere og med dig selv. 

Vi udfordrer skovens, havets og himlens 
dyr på deres vilde og seje egenskaber.  
Vi skal være slimede som snegle, løbe 

som rådyr og måske holde en mus.  
Tør du dyste med dyrene og dine egne 

grænser? Vi er mest ude. 

MEDBRING:  
Badetøj og håndklæde. 

Kom på besøg og mærk efter  
om Vesterbølle er noget for dig.  

Vi har selvfølgelig masser af outdoor og 
også andre linjer: Volley, Esport, Kunst 
& design, Triatlon og Musik. Vi holder 

åbent til kl. 18.00 - vi ses

Se mere på www.v-e.dk 

tlf. 98 64 53 80

Slut weekenden af med et besøg på 
Hardsyssel – en rigtig FDFterskole.  

Kom og mærk fællesskabet, se vores 
gode faciliteter og oplev vores fem 

spændende linjer: Outdoor, Sport, Musik, 
Film og E-sport. Vi har åbent fra 

kl. 11.00 til 17.00.

Læs mere på hardsyssel.dk 

tlf. 97 46 47 33

KOM TIL EFTER- 
SKOLERNES DAG! 

Du kan godt nå det, selvom du  
har været på Aktiv Lejr hele weekenden 

– Vi holder åbent  
Søndag 26. september! 

Hvis du elsker FDF, så er vi ret sikre på, at 
du også vil elske os, da vi alle samarbejder 
med FDF. Vi glæder os til at se dig og din 

familie til Efterskolernes Dag. 



1. B-SPORT: DETTE ER 
GRUPPEN FOR DIG SOM 
ELSKER AT BRÆTSPIL!  

Vi skal spille en masse spil du kender, måske 
på en ny måde, og så skal vi også prøve at 
lave vores egne brætspil. Hvis du trænger 

til at komme lidt væk fra skærmen, og spille 
nogle sjove spil offline, så skal du melde dig 
til denne gruppe. Vi skal være kreative, både 
på computeren, og med klip og klister for at 

lave vores egne fantasifulde brætspil. 

MEDBRING:  Dit favoritbrætspil  
- Måske det kan give idéer til vores hjemme-
lavede spil. Medbring også 1 spil kort og et 

billigt brætspil fra genbrug som vi kan stjæle 
stumper fra, når vi bygger vores egne brætspil 
op fra bunden. Hvis du er god til at bruge en 
computer, må du også gerne tage den med. 

Fredag aften er det mulighed for at få låst din 
computer ind.

3. FOTOGRUPPEN
Gruppen for dig, der bare ikke kan få nok 

af at tage billeder. Vi eksperimenterer med 
forskellige teknikker til flotte billeder. Vi går 

rundt på Sletten og tager billeder af både 
mennesker og natur. Hvis du ikke har et 
kamera, kan din telefon sagtens bruges.

MEDBRING: Kamera (mobil kan også 
bruges) og evt. computer. Fredag aften er der 
mulighed for at få sit udstyr låst inde, så man 

ikke skal opbevare det i teltet.

4.  
SÆBE- 

KASSEBILENS 
FORMEL 1

Vi bygger toptunede 
sæbekasse- biler  

og rykker op i sæbe-
kassernes fuldblods-

klasse formel 1. 
 

Vi bygger lyn- 
hurtige sæbe- 
kassebiler med 
skruemaskiner, 

skruer, save og træ, 
så de kan klare de 
høje hastigheder vi 

kan køre med, på det 
store grandprix løb 

på Sletten. 

MEDBRING:  
Fullface styrt- 

hjelm eller minimum 
en Cykelhjelm.  
Kørehandsker,  
eller minimum  
rigtige arbejds- 

handsker  
i læder.

6. STØBERIET SLETTEN
Går du rundt med en lille drøm at støbe  
noget i f.eks. tin eller andre spændende 

metaller. Så har du her muligheden. Vi skal 
simpelthen bruge en weekend på at varme 
metal op til det bliver helt flydende og kan 

hældes i en form. Vi skal selvfølgelig støbe i 
tin, men vi kan også skrue lidt op for varmen 

og støbe i aluminium. Udover selve det at 
støbe skal du også finde din kreative side 

frem til at fremstille de emner, som  
vi skal støbe efter!

MEDBRING: Medbring rene tomme folie-
bakker og aluminiumsdåser til at støbe af.

2. KANO OG KA JAK- 
SEJLADS

Kom med ud og oplev Julsø på den fede 
måde... nemlig i Kano og Kajak!!! Kom og 
oplev alt det, som du ikke kan se fra land, 

og hvor dejligt det er at padle rundt og være 
sin egen styrmand. Du lærer at behandle 

og padle en kano korrekt. Der vil også blive 
mulighed for at prøve at ro havkajak. 

Gruppetiden er lidt anderledes end andres. 

Vi har gruppetid lørdag fra kl. 9.00 - 17.00, 
så du skal møde i gruppen med madpakke 

og drikkelse til frokosten. 

MEDBRING:  Skiftetøj (pakket vandtæt 
i en affaldssæk), regntøj, gummistøvler og 

kop. Du skal have dine forældres underskrift 
på tilmeldingen på, at du kan svømme  

200 meter. (Det er vigtigt for ellers må du 
ikke komme ud og padle).

5.  SLETTEN EXPLORER
Vi afprøver om Sletten er ved at finde  

tilbage til normalen efter en modig lands-
lejr. Vi kommer steder man ikke kommer  
så ofte, afprøver nogle af de aktiviteter 

der kan bruges på Sletten hvis du er med 
kredsen på lejr. 

Du vil få et kort i hånden, såvel fysisk  
som elektronisk, og prøve at finde  

rundt med det. 

MEDBRING:  
Fodtøj til alle former for terræn. 
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