
 

 

Kommissorium - Landslejrudvalget 2019-2022 
 
Landslejrudvalget (LLU) skal planlægge og gennemføre en landslejr på FDF Friluftscenter 
Sletten 6.-15. juli 2022. Landslejren skal tage afsæt i FDFs formål, ambition og strategi. 
 
Landslejrudvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs am-
bition og værdigrundlag, samt erfaringer fra tidligere landslejre, der blandt andet er samlet i 
evalueringsrapporterne fra FDF Landslejr 2016 og 2011.  
 
Landslejrudvalget er nedsat for perioden marts 2019 til december 2022. 
 

Formål og principper  

Landslejrens formål: 
Vi mødes på FDF Landslejr 2022 for at skabe stjernestunder sammen og opbygge nærvæ-

rende fællesskaber i tråd med FDFs formål, ambition og værdigrundlag. 
 

Principper 
Leg med 
Leg er en central del af FDF Landslejr 2022. Vi skal lege, og vi skal lege sammen på mange 
måder. Landslejren skal være et trygt sted at “lege med” - lege med hinanden, lege med 
løsninger og lege med de store tanker. Når vi sammen bevæger os ind i legen, dannes vi 
som mennesker. Landslejren skal boble af leg - og legen skal foregå i lejrens fantasiramme 
og i naturen, der omgiver os. 
  
Vi mødes 
FDF Landslejr 2022 skal danne ramme for mødet mellem mennesker - hvor børn, unge og 
voksne sammen kan skabe nærværende fællesskaber. Vi bliver til nogen - i samspil med 
andre. Alle skal derfor opleve mulighed for at opbygge betydningsfulde relationer. Mødet 
med andre mennesker kan udfordre vores ståsted i livet og danne grundlag for nye venska-
ber. 
  
Vi tager ansvar 
Med tanke for den verden vi deler med andre, skal FDF Landslejr 2022 skabes med omtan-
ke. Sammen skal vi udfordre hinanden og udforske måden vi skaber lejrliv på i FDF. Børn, 
unge og voksne på landslejr skal indgå i et lejrsamfund, der bygger på bæredygtighed og 
ressourcebevidsthed. Vores brug af naturen og ressourcer på landslejr skal så vidt muligt 
være til gavn og glæde for de næste generationer af FDFere. 
 
Vi giver os tid 
På FDF Landslejr 2022 skal der være tid og overskud til at være. For en stund skal vi skabe 
“et hjem” for hinanden, hvor der er god balance mellem aktiviteter og fri tid i og uden for 
kredsen. Alle børn, unge og voksne på landslejr er forskellige og har på hver deres måde 
behov for at opleve landslejr i forskellige tempi. På landslejren skal der være tid til stjerne-
stunder - både i de små fællesskaber og i de helt store sus. 



 

 

  
Vi skaber landslejr sammen 
I FDF skaber vi sammen FDF Landslejr 2022. Børn, unge og voksne skal inddrages og føle et 
ansvar for at lave god landslejr for sig selv og for andre. Før, under og efter landslejren skal 
der være mulighed for at blive hørt - og mulighed for aktivt at bidrage til at forme vores 
fælles landslejr. 
 

Landslejrens målgruppe 

Lejrens primære målgruppe er FDFere i pilte- til senioralderen og FDF-ledere. Lejrens se-
kundære målgruppe er internationale deltagere, familier, FDFs skoler samt øvrige organisa-
tioner og foreninger. 
 
Organisatorisk er FDFs stående udvalg (Arenaen) en målgruppe, for at sikre at landslejren 
bidrager til deres fortsatte og fremtidige arbejde. 
 
 

Landslejrudvalget skal 

Landslejrudvalget skal: 
• Sætte FDFs formål, ambition og værdier i spil på en nutidig og vedkommende måde.  
• Arbejde tæt sammen med FDFs øvrige organisation for at være medskabende på 

retning og medunderstøttende på udviklingsmål samt lave konkrete initiativer der 
understøtter at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted  

• Skabe rammer og aktiviteter der sikrer, at landslejren skaber bånd for det videre 
FDF-arbejde i kredse, landsdele og landsforbund – herunder særligt Arena.  

• Sikre at eventuelt brug af lønnede ressourcer i forhold til frivillige ressourcer skal 
være en strategisk overvejelse. 

 
Landslejrudvalget og Hovedbestyrelsen  

• Hovedbestyrelsen udpeger landslejrchefen, og godkender efterfølgende landslejrud-
valget.  

• Hovedbestyrelsen skal godkende kommissoriet.  
• Hovedbestyrelsen skal godkende det samlede budget 
• Hovedbestyrelsen skal godkende valget af prædikant til landslejrens store gudstje-

neste 
• Hovedbestyrelsen skal rammesætte en debat med landslejrudvalget der sætte en 

retning for frivillige på lejren. Så vi sammen skaber en landslejr, hvor flest mulige 
får fornyet FDF-energi - og rejser hjem med gå-på-mod til endnu mere FDF. 

• Skal afstemme HBs rolle og opgaver på lejren.  
• Sikre at invitationer, receptioner og besøg udefra sker i et samarbejde med HB 

(f.eks. i forbindelse med officielle besøg af kirkefolk, politikere, Kongehuset). 
 

 
/Godkendt af HB, 9. november 2019, justeret 23. januar 2021 


