
 

 

Pointer fra webinar om afholdelse af 
sommerlejr i en coronatid. 
 
Kredsene som deltog, havde den holdning at vi skal holde sommer-
lejr som vi plejer - bare tilpasset restriktionerne. 
Det handler ikke om vi skal på sommerlejr. Det handler om at finde 
de mulige løsninger, der giver mening. 
Vi kan ikke køre alting som vi plejer, men vi kan godt løse det. 

Sommerlejr og Corona 
Nedsæt gerne et coronaudvalg som har styr på restriktionerne og 
kan pege ind i mulige løsninger samt sikre mulighed for overhol-
delse mm 
 
Sikre et rengøringshold som har ansvaret - tag fx gerne et hold for-
ældre med til det 
 
Nogle kredse havde sidste år flere sovetelte med, en ekstra toilet-
vogn og havde stillet et ekstra stort telt op ved lejren til spisning 
og aktiviteter. 
 
Book gerne en lejr større end I plejer, så der er mere plads. 
 
Der har været gode erfaringer fra sidste år med familiegrupperne, 
hvor alder er blandet.  
 
Det er svært at finde grænsen mellem at overholde restriktionerne 
og være på en hel uges sommerlejr ift. at være tæt. Men vær op-
mærksom på at finde aktiviteter som muliggør det. 
 
Gør det nemt for jer selv og sørg for at lejren er tæt på skov og 
vand, så der kan foregå masser af leg og aktiviteter der. 

Ideer til afholdelse af lejr: 
- Kredsen deles op og holder lejr på skift med overlap fx: 

o Lør - tir: væbnere/seniorvæbnere 
o tir - tors: pilte 
o tors - lør: puslinge/tumlinge 

§ Ved overlappene havde det ældre hold forbe-
redt aktivitet til de yngste 

- Fælles hver for sig 



  

 

o Væbnerne skal på cykeltur men lejrbålet streames 
mellem kreds sommerlejren og væbnernes cykellejr 

Hvad er vigtigt 
Til webinaret drøftede deltagerne følgende - det vil være oplagt 
også at gøre det i lederflokken i kredsen 
 

• Sommerlejr er et af FDF’s vigtigste til-
bud til børn og unge 

• Sommerlejr skal vare en hel uge 
• Sommerlejr skal være for hele kredsen – 

alle aldre 
• Sommerlejr skal foregå et godt stykke 

afstand fra egen by, så man føler man 
kommer hjemmefra 

• Sommerlejr skal altid ligge i sommerfe-
rien 

• Sommerlejr er noget vores kreds er 
stolte af at lave 
 

• På en sommerlejr skal være vi være 
mange – så mange som muligt! 

• På en sommerlejr skal vi kunne være 
tæt, altså vi skal ikke gå og fortælle 
børnene at de skal holde afstand til hin-
anden. 

• På en sommerlejr skal der være både 
store og små samlet i samme lejr. 

• På en sommerlejr skal vi spise samlet og 
på samme tid. 

• På en sommerlejr skal man én dag på 
lejren kunne besøge et udflugtsmål eks. 
zoo, sommerland, midtby m.v. 

 
 
Her er nogle af deltagernes overvejelser: 

• Det behøver ikke at vare en hel uge. Hellere en korte uge, 
hvis det betyder at man kan komme afsted. 

• Det kan godt være udenfor sommerferien, hvis ikke det skal 
være en uge. 
 

• Det er ikke en nødvendighed at alle aldre er afsted sammen 
hele tiden 

• Det er ikke afgørende, hvor mange man er på sommerlejr, 
men at det er drevet af lyst. Fx hvis væbnerne vil på hike 
skal de det, så kan kredsen holde sommerlejr uden væb-
nerne. 

• Det er rigtig godt at være så mange som muligt, da det styr-
ker fællesskabsfølelsen i kredsen. 
 

• Det er vigtigt at alle ledere (udover et evt. udvalg) bliver en-
gageret i planlægningen, så de får alle børn med på lejr. 

• Det har stor betydning for børnene at de voksne er stolte af 
at lave en god sommerlejr. 

• Sørg for at lave en sommerlejr på børnenes præmisser og 
ikke de voksnes - aktiviteterne på en dag kan bare være 
bade/lege på strand, tur og lejrbål. 



  

 

• Vi er ofte på tur en dag, men det kan bare være en byvan-
dring i den nærliggende by. 

• Sørg for at vand- og eller legelandet kommer til lejren i år i 
stedet for. Byg eller lej selv nogle sjove forlystelser. 

• I år må vi gå på kompromis med nogle af de ting vi plejer at 
gøre. Det er bedre at holde sommerlejr med restriktioner 
end slet ikke. 

Sommerlejr – et fælles ansvar? 
Har vi et fælles ansvar for at hjælpe andre kredse med at komme afsted 
på sommerlejr? 
Hvilke muligheder er der for at tage på fælles-sommerlejre? 
Hvordan får vi flere FDFere afsted på sommerlejr? 
 
Her er nogle af deltagernes overvejelser: 

- I år er det nok lidt sværere med fælles sommerlejr 
- Vigtigt der er ledere med fra alle deltagende kredse 
- Lige børn leger bedst; svært at være en lille kreds sammen med en 

stor kreds. Så vil det næsten altid være på den store kreds præ-
misser. 

- Det er vigtigt med en meget grundig forventningsafstemning 
o At give plads til begge kredses traditioner og acceptere for-

skelligheden 
- Det er en god måde for små kredse til at hjælpe og aflaste hinan-

den. 
- Erfaring med at dele dagene op mellem kredsene, så man skiftes 

til at følge x kredses traditioner mm, så skulle hver kreds kun for-
berede få dage. 

- Netværket kan være en meget vigtig medspiller i fx at lave fælles 
forberedelse og planlægning også selvom man ikke laver fælles 
sommerlejr. 

 
 

Inspiration: 
Lejrmateriale: https://fdf.dk/inspiration/lejre-og-ture 
Andagtsmateriale til sommerlejr: https://fdf.dk/inspiration/forkyn-
delse/sommerlejrmateriale-tro 
Kogebogen: https://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/opskriftsda-
tabasen 
 
 


