
   

Leg med fra start 18. - 20. september 2015
Oplev de første tanker og drømme for  Landslejren.  
Tag med på Lands lejrkursus på Sletten.

Landslejrkursus
– for alle ledere



   

Landslejrkursus
Leg med fra start

Tilmeld dig senest 15. august på fdf.dk/landslejr

Velkommen på Landslejrkursus
Kurset henvender sig til alle landslejrinteresserede ledere fra  
18 år. Ikke mindst alle pilte-, væbner-, seniorvæbner-, senior-,   
kreds- og holdledere. Men også alle musikfolk, sejladsfolk, 
bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der overvejer at opleve 
Landslejren.
Kurset er for dig, der har lyst til at lave Landslejr aktivt for børn 
og unge – med din kreds, i et udvalg  eller på anden vis. Du 
vil få mulighed for at deltage i to uddannelses-workshops, der 
sætter elementer af Landslejren i højsædet.

Tid og sted
• Landslejrkurset afvikles på FDF Friluftscenter Sletten.
• Start: Fredag den 18. september 2015 kl. 21:30. Der er 

 mulighed for ankomst allerede fra kl. 19:30, så dit telt kan 
stilles op i god tid.

• Slut: Søndag den 20. september 2015 kl. 12:30.

Kursets formål
Landslejrkurset vil ruste dig til at bringe Landslejren og dens 
temaramme med hjem til børn og voksne i kredsen. Der vil 
være stor overførselsværdi til det daglige kredsarbejde og jeres 
fremtidige overvejelser i lederflokken. 

Det er desuden lands lejrkursets formål:
• at uddanne ledere og holdledere indenfor en række områder, 

som er til stor gavn for kredsene og dermed en lang række 
børn og unge fra hele landet. 

• at ruste ledere til at igangsætte fortræningsforløb i kredsene,  
så Landslejren kan bruges som sigte i kredsarbejdet i sæsonen 
frem mod Landslejr 2016. Kurset skal være med til hjemme 
i kredsen at søsætte idegrundlaget, som kendetegner FDF 
Landslejr 2016.

• at præsentere en række praktiske forhold, som har betydning 
for landslejrens afvikling. 

Tilmelding og deltagerbrev
Tilmelding foregår på www.fdf.dk/landslejr senest 15. august 
2015. Din tilmelding skal godkendes af din kredsleder. Du 
 modtager en deltagermail med kursusprogram og praktiske 
detaljer senest 10. september.

Pris
Kurset koster 1.125,-. Dit tilskud til transport fratrækkes prisen 
ved tilmelding. Tilskud til transport følger FDFs gældende ret-
ningslinjer. Børn over 4 år koster 500,- og børn 0-4 år i følgeskab 
med forældre er gratis.

Børn på Landslejrkursus
På landslejrkurset er der børnepasning i et legeværksted for 
børn over 4 år. Her kan dine børn opholde sig i trygge rammer 
i dagtimerne. Der vil være mindre ture og aktiviteter. Børne-
pasning er med i prisen for weekenden. Der er ingen rejse-
refusion for børn. Børn i alderen 0-4 år kan gratis deltage på 
landslejrkurset i følgeskab med forældre.

Overnatning
Alle deltagere og medarbejdere overnatter som udgangspunkt i 
telt. Ved ankomst får du anvist en placering til dit/jeres telt.

Medbring
Almindeligt lejrudstyr til en weekend med udendørs over-
natning. Husk varmt tøj, spisegrej og telt til overnatning.

Transport
Du skal selv sørge for transporten til og fra Sletten. Fyld så vidt 
muligt bilen op – din kreds sparer penge. Har du plads i bilen 
eller mangler du et lift, kan du med fordel tjekke eventet  
”Landslejrkursus 2015” på GoMore. Her kan du tilbyde pladser 
så du får flere FDFere med i bilen – eller finde dig et lift. Rejser 
du med tog, har du mulighed for at tilmelde dig gratis bus-
transport fra Skanderborg station til og fra Sletten.
Uanset transportform får du et fast beløb i rejserefusion, baseret 
på hvor du kommer fra. Dette beløb trækkes automatisk  
fra prisen for deltagelse i kurset. 

Følg med på nettet
www.fdf.dk/landslejr

Tilmeld dig gruppen ”FDF Landslejr – for ledere”

Kursusledelse
Du er altid velkommen til at kontakte os på: landslejr@fdf.dk. 
Kurset afvikles af Landslejrudvalget under ledelse af lands-
lejrchef Morten Krogsgaard.

Vi glæder os til at se dig.
FDFs Landslejrudvalg

Alt det kedeligei





Du har nu muligheden for at få en farverig forsmag på FDF Landslejr 2016 – sammen med dine 
medledere fra kredsen og andre FDFere fra hele landet. Tag med på Landslejrkursus på Sletten  
og oplev de første gnister af FDF Landslejr 2016.  
Landslejrkurset er et godt sted at lege løs - med vores allesammens Landslejr.

Rejs med til en vidunderlig verden og helt ind i legens univers
Weekenden vil være propfyldt med helt særligt program til dig, som er leder i FDF og gerne vil 
med på Landslejr. Du vil blive præsenteret for information og vigtig viden omkring Landslejr, 
spændende muligheder for uddannelse og du vil møde de andre kredse som du skal bo i Landsby 
med på landslejren.
Du vil også møde en helt særlig ø, hvor alt kan ske. Øen er grundstenen i landslejrens idéramme 
– og vi håber du vil bringe fortællingen med hjem til alle børn og voksne i din kreds.

Programmet vil være aktivt og du vil få et godt overblik over din kreds’ muligheder for at møde 
internationale deltagere og mange andre nye elementer af FDF på jeres Landslejr. Der vil være 
masser af lejrbålsunderholdning, skøn musik og skæve indslag i Lederrevyen. Oven i hatten bliver 
der god tid til hyggelige timer med nye og gamle FDF-venner.

Landslejrkursus - Vil du lege med?
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