Det gode landsbylejrbål
I det følgende kan du læse et par gode råd, tips, tricks og vigtige informationer
til, hvordan I laver et godt lejrbål i jeres landsby på FDF Landslejr 2016.
Det er svært, hvis ikke umuligt at sætte god underholdning på formel, men noget af
det, der gør det sjovt og underholdende at se et lejrbål, er, hvis man selv er
involveret. Det er derfor en god ide at skabe plads og rum til, at både børn, unge og
ledere inviteres med ind til at være en del af lejrbålet. Det kan være som udøvende i
en sketch eller som deltager i en konkurrence eller lignende. For det første føles
lejrbålene mere nærværende, når der er nogen man kender hjemmefra, som deltager
i lejrbålet. Dermed bliver stemmeningen lettere at løfte, og alle får også mere
ejerskab i lejrbålene. En god ting er også, at du ikke selv skal stå med det hele. Det
kan være en ide at involvere kredsene og melde ud til holdlederne inden Landslejren,
at hver kreds f.eks. skal komme med 5-10 minutter af deres bedste underholdning. Så
kan du sammensætte et godt program.
Et godt lejrbål vil altid komme an på et samspil mellem dig/jer og jeres publikum.
Men vi har alligevel forsøgt at samle nogle tips, der kan hjælpe dig ud over
scenekanten, frem for at skrive et færdigt manuskript til jer og liste en række
klassiske sketch op.

Hvad skal et lejrbål indeholde
Efter et godt lejrbål skal publikum føle
sig underholdt! De skal have grint,
sunget og følt, at der er blevet lavet
noget særligt til dem. Man behøver
selvfølgelig ikke lave alt fra bunden, men

tænk på målgruppen og sørg for at
underholdningen er målrettet dem. Det
kan være, det kræver en modernisering
af de klassiske sketch, eller måske er de
bedst, som de er.
Velkomst
Det er i velkomsten, vi sætter dagsorden
for, hvilket lejrbål publikum nu skal se.
Folk skal føle sig velkomne og indbudte
til underholdning. Sig f.eks. ’Hej’ til alle
kredsene, til piltene og tanterne, så alle
får råbt ”Hej”. Det er vigtigt ikke at
glemme nogle her, så lav eventuelt en
liste.
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Fællessange og musik
I år er det Mach & Lejrs 100 år
fødselsdag, og det kan I også fejre i
landsbyerne. Når vi sidder og synger
sammen, mærker vi, hvor mange vi er, og
at vi er FDFere. Sangene, I vælger, er
også med til at skabe stemning. Så vælg
derfor overvejende sange, som de fleste
kender og som kan løfte stemningen.
Den sidste sang sætter også stemningen,
når I skal have aftenandagt.
Det er meget lettere at få publikum til at
synge igennem, når der er
musikledsagelse og en forsanger, som
holder af at synge for. Så få sammensat
et lejrbålsband. Skulle I mangle et
bandmedlem, er der allerede en tråd på
facebook-gruppen ”Landslejr 2016 – for
ledere”, hvor man som landsby kan
efterlyse musikere eller en forsanger.
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Et godt råb
Et godt råb er stemningsskabende! Lav
nogle simple råb, som deltagerne selv
kan starte efter en sketch. Brug eventuelt
de samme råb under hele Landslejren.

Øv gerne et råb for jeres Landsby, som I
kan bruge, når I går til de store lejrbål.
Sketch
En sketch er det, mange forbinder med et
rigtigt lejrbål. Men en sketch, der ikke er
publikumsinddragende, bør ikke vare
mere end 10 minutter. Ingen gider se en
sketch, der er intern og i øvrigt er for
lang. Gem derfor kredens interne humor
og forsøg at skabe en fælles humor i
Landsbyen, som I også kan joke med
mellem lejrbålene. Læg eventuelt et par
klassikere i starten, så folk er med.
Herefter kan du så forsøge med lidt nye
sketch mod slutningen. Så taber du ikke
dit publikum fra start, hvis din sketch
falder til jorden.
Konkurrencer
De fleste elsker at være på scenen i en
konkurrence, særligt børnene. Der er som
regel en skov af hænder, når man
spørger, om der er nogen frivillige blandt
publikum, der vil deltage. Konkurrencer
inddrager publikum, og det er sjovt både
selv at være med og at se ens venner
dyste mod lederen (som selvfølgelig
taber). Læg det gerne til sidst, så der er
noget at glæde sig til, og hvis man taber,
skal man ikke ærgre sig hele lejrbålet
igennem. Husk at tænke på om dem, der
ser på, synes det er sjovt. Eller på om
dem, som er på scenen, bliver gjort for
meget til grin – fin den gyldne
middelvej.
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De sjov figurer
Det er altid et hit, når sjove og komiske
figurer går igen i alle lejrbålene og det er
noget, som børnene glæder sig til dukker
op. Hvem husker fx ikke den urimelige
quizvært Slimede Sigurd eller den
storbarmede blondine Lotte fra tidligere
Landslejre? Under jeres lejrbål kunne det
fx være et par grinebidere, som dukker
op. Så kædes jeres landsbylejrbål
sammen med lejrens historie om
Molevitten.

Energikurven
Når du har lagt fra land med
indledningen af lejrbålet, er det vigtig, at
du holder energi- og spændingsniveaet.
Det gælder om at holde interessen for
publikum, så det er en god ide at
planlægge dit lejrbål efter, at du skal
ramme toppen lige inden slutningen af
lejrbålet. Du skal ikke starte med det
sjoveste nummer. Som
afslutningsnummer kan man godt trække
stemningen en smule ned, da det ofte er
inden andagt, hvor man gerne vil have

lidt mere rolige børn. Derfor bør du ikke
lægge konkurrencen som det sidste
indslag, da det oftest gejler børnene op.

Det praktiske
I behøver ikke nødvendigvis at leje en
dyr scene og dyrt teknisk anlæg for at
lave lejrbål. Men der er nogle ting
praktiske ting, som det er godt at have
tænkt over for at skabe optimale
rammer.
Scenen
Det er vigtigt, at alle kan se, hvad I laver.
I skal ikke rode rundt nede på græsset, så
det kun er den forreste række, der kan se.
I kan fx bygge en simpel scene af tre
plader og 12 paller, som I får stillet til
rådighed af Lejrservice. Det kan også
være, at man i landsbyen alligevel
tænker, at der skal være et
samlingspunkt, som I så også kan bruge
til lejrbålene. Scenen skal dog have den
placering, som Lejrservice anviser jer.
Ellers vil det forstyrre andre Landsbyer,
der har lejrbål og andagt på samme tid
som jer.
Lyd og lys
Det er afgørende at folk kan høre jer.
Nogle kan tale mange mennesker op,
andre kan ikke. Hvis I har lydanlæg, skal I
klart bruge det, både når der synges, men
også hvis der hives publikum op, der
måske ikke kan tale forsamlingen op.
Mange kredse og landsdele er
indehavere af lydanlæg. Det er meget
dyrt at leje, og derfor anbefaler vi, at I i
stedet anskaffer jer et anlæg, en simpel
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Trommer og elektrisk forstærkede
instrumenter må ikke tilkobles anlæg,
kun separate forstærkere (keyboard
undtaget).
Forsikring af udstyr
Det udstyr, I låner af kredse eller andre,
skal være dækket af kredsenes egne
forsikringer. Når udstyr ikke benyttes,
kan I få det låst inde i musik-containerne
i jeres Rige.
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mixer og et par mikrofoner, som kan
købes for små midler. Der er sat et loft
over lydeffekten i landsbyerne for at tage
hensyn til de andre landsbyer. Et
sanganlæg må max. være 2x200 watt.

På lejren er det ikke mørkt om aftenen,
så det er ikke nødvendigt med lys på
scenen. Tænk i det hele taget på, at I
ikke har ubegrænset adgang til strøm.

Mere inspiration
Der findes masser af bøger og lidt hjemmesider med ideer til lejrbålsunderholdning.
Hvis du har fået lyst til at læse mere, kan du finde inspiration her:
•

Anders Mårup har skrevet bogen ”Så grin dog! – om underholdning til lejrbål”.
En super bog, der giver dig inspiration til selv at få nye ideer. Den er kort og
overskuelig. Hvis ikke din kreds allerede har den stående på reolen, så kan
købes hos 55nord.

•

Jes Imers ”Sketchsamlingen og andre underholdningsideer” kan du måske
finde frem fra kredsens gemmer eller låne på biblioteket. Den er spækfyldt
med gode sketch.

•

FDFs ”Sketchdatabase” har også eksempler på ideer til lejrbålsunderholdning
og sketch – www.fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/sketchdatabasen

God fornøjelse!
Christian Cannon, Lejrbålsudvalget
Mads Sørensen, Landslejrudvalget
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