
Vi mødes til   
Landslejrkursus-Øst på Sletten
For landsdel 5, 6, 7 og 8 den 18.-20. september 2020

         Lad os give landslejren liv – sammen

FOR AT FØLGE 

 MYNDIGHEDERNES COVID-19 

 RETNINGSLINJER, FOR STØRRE 

 ARRANGEMENTER, AFHOLDES TO ENS OG 

SEPARATE LANDSLEJRKURSER I   

SAMME WEEKEND PÅ TO  ADSKILTE 

 OMRÅDER PÅ SLETTEN.



Lad os mødes på Sletten – alle os ledere, der er med
skabere og medfortællere af vores allesammens landslejr. 
Tag på en weekend og en eventyrlig opdagelsesrejse ind i 
landslejrens univers. Tag med på Landslejrkursus!

Weekenden vil byde på et 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 
landslejren, spændende muligheder for uddannelse, 
og du vil møde ledere fra de kredse, som du skal bo i 
 Ekspedition sammen med på landslejren.

Modet skal boble
Du vil på kurset møde landslejrens tema mod  og det vil 
boble frem på forskellig vis i weekendens program.
Som barn, ung og voksen kræver det mod at udforske, 
udfordre og udfolde sit ståsted. Vi mennesker er modige. 
Det er vi på vidt forskellige måder. Og i FDF er vi modige 
sammen, når vi bevæger os ind i leg, samtale og rela
tioner. Når børn, unge og voksne i FDF sammen finder 
modet til at være nysgerrige på livet så er vi på vej mod 
et ståsted.

Vi skaber landslejr sammen
Når du tager hjem fra Landslejrkursus er du fremover 
medfortæller og medskaber af FDF Landslejr 2021. Du 
kan, på allerbedste vis, være med til at bringe temaet og 
fortællingerne med hjem til alle i din kreds. 

Programmet vil være aktivt, og du vil få et godt overblik 
over din kreds’ muligheder på landslejren: aktiviteter og 

program på lejren, at bo sammen med internationale del
tagere og mange andre elementer af FDF på jeres lands
lejr. Der vil være masser af fællessang, underholdning og 
skøn musik. Oven i hatten bliver der god tid til hyggelige 
timer med nye og gamle FDFvenner.

Søndag er der en række uddannelsesgrupper, der  sætter 
forskellige elementer af landslejren i spil. Du vælger 
gruppe ved tilmelding til weekenden.

Landslejrkursets formål
Landslejrkurset vil ruste dig til at bringe landslejren, 
landslejrens principper og temaramme med hjem til børn 
og voksne i kredsen. Der vil være stor overførselsværdi til 
det daglige kredsarbejde og jeres fremtidige overvejelser i 
lederflokken.

Landslejrkursets formål er: 
• 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 blive rustet til at blive medfortællere og medskabere 
af Landslejr 2021

• At alle mærker det første landslejrsus og er en del af 
de første landslejrstjernestunder.

• At mødes med andre ledere  og dele reflektioner over 
lejrliv i FDF.

• At lege med hinanden, løsninger og de store tanker.
• At præsentere en række praktiske forhold, som har 

betydning for landslejrens afvikling.

Landslejrkursus-Øst - tag med på en eventyrlig opdagelsesrejse!
Vi byder ledere fra landsdel 5, 6, 7 og 8 velkommen på et helt særligt landslejrkursus.

 Du har nu muligheden for at få en skøn forsmag på FDF Landslejr 2021 – sammen med dine medledere fra  kredsen 
og andre gode FDFere. Tag med på Landslejrkursus på Sletten og oplev de første gnister af FDF Landslejr 2021.
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Leg med 
Leg er en central del af 
FDF Landslejr 2021. 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 
fantasi ramme og i na-
turen, der omgiver os.

Vi mødes
FDF Landslejr 2021 skal 
danne ramme for mødet 
mellem mennesker – hvor 
børn, unge og voksne 
sammen kan skabe 
nærværende fællesskaber. 
Vi bliver til nogen – i sam-
spil med andre. Alle skal 
derfor opleve mulighed for 
at opbygge betydnings-
fulde relationer. Mødet 
med andre mennesker kan 
udfordre vores ståsted i 
livet og danne grundlag 
for nye venskaber.

Vi tager ansvar
Med tanke for den verden 
vi deler med andre, skal 
FDF Landslejr 2021 
skabes med omtanke. 
Sammen skal vi udfordre 
hinanden og udforske 
måden, vi skaber lejrliv 
på i FDF. Børn, unge og 
voksne på landslejren skal 
indgå i et lejr samfund, der 
bygger på bæredygtighed 
og ressource bevidsthed. 
Vores brug af naturen og 
ressourcer på  landslejren 
skal så vidt muligt være 
til gavn og glæde for de 
næste generationer af 
FDFere.

Vi giver os tid  
På FDF Landslejr 2021 
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 lands-
lejr i forskellige tempi. 
På landslejren skal der 
være tid til stjernestunder 
– både i de små fælles-
skaber og i de helt store 
sus.

Vi skaber  
landslejr 
 sammen
I FDF skaber vi sam-
men FDF Landslejr 2021. 
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 formål
Vi mødes på FDF Landslejr 2021 for at skabe stjernestunder sammen og opbygge 

nærværende fællesskaber i tråd med FDFs formål, ambition og værdier.



   

Tid og sted
LandslejrkursusØST afvikles på Friluftscenter Sletten på 
området Gammel Sletten.
• Start: Fredag 18. september 2020 kl. 21:30. Der er 

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

• Slut: Søndag 20. september 2020 kl. 12:00.  
Bemærk: de to landslejrkurser har forskellige  
start og sluttidspunkter.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle landslejrinteressere
de  ledere fra 18 år. Ikke mindst alle pilte, væbner, 
 seniorvæbner, senior, kreds og holdledere, men også 
alle musik, og sejladsfolk, bestyrelsesmedlemmer og 
alle, 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.

Pris
Deltagerpris er 1.325 kr.
Huslejerefusion er 685 kr.
Dit tilskud til transport fratrækkes prisen ved tilmelding. 
Tilskud til transport følger FDFs gældende retningslinjer. 
Børn i alderen 02 år kan deltage gratis i følgeskab med 
forældre.

Tilmelding og deltagerbrev
Tilmelding foregår på FDF.dk/tilmeld senest  
20. august 2020. 
Din tilmelding skal godkendes af din kredsleder, hvis du 
deltager med en kreds. Du modtager en deltagermail  
med kursusprogram og praktiske detaljer senest  
10. september 2020.
I forbindelse med myndighedernes Covid19 retnings
linjer, for større arrangementer, er der begrænsede antal 
pladser på kurset. Der vil max være 500 personer på et 
landslejrkursus. Landslejrudvalget forbeholder sig retten 
til at justere antallet af ledere fra samme kreds, hvis det 
kan betyde, at ledere fra en anden kreds kan få plads på 
kurset.

Børn på Landslejrkursus
På landslejrkursus er børn 02 år velkomne. Hvis altså  
de følges med en voksen. Der er ikke børnepasning.
Det er ikke muligt for børn på 3 år+ at deltage, da der  
er begrænsede pladser på kurset.

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 
overnatning. Husk varmt tøj, FDFskjorten, spisegrej/ 
viskestykke og telt til overnatning.

Transport
Du skal selv sørge for transport til og fra Sletten. Fyld så 
vidt muligt bilen op, så din kreds sparer penge. Men tag 
i fællesskab højde for jeres egne Covid19retningslinjer. 
Rejser du med offentlig transport, har du mulighed for at 
tilmelde dig gratis bustransport fra Skanderborg Station 
til og fra dit eget kursus på Sletten.
Uanset transportform får du et fast beløb i rejse refusion, 
baseret på hvor du kommer fra. Dette beløb trækkes 
automatisk fra deltagerprisen.

Fælles bustransport
Busser afgår fra Skanderborg Station fredag  
18. september 2020 kl. 19:35.
Busserne ankommer til Skanderborg Station søndag 20. 
september 2020 i tidsrummet kl14:15  15:00. (Løbende 
afgang fra Sletten mellem kl.13:3014:00)

Følg med på nettet
Find mere information om landslejren på hjemmesiden 
FDF.dk/landslejr

På Facebook kan du tilmelde dig gruppen 
“Landslejr 2021 – leder til leder” og følge 
siden “FDF Landslejr”.

Kontakt
Landslejrkursus på Sletten afholdes af landslejrudvalget.
Du er altid velkommen til at kontakte os på 
mail: landslejr@fdf.dk

Vi glæder os til at mødes og sammen gå på opdagelse! 

De bedste landslejrhilsner
Landslejrudvalget – Alexander, Amalie, Hannah, Jens, 
Majken, Mikkel, Nadja, Rune, Simon & Theiss

Praktisk information

https://flexbillet.dk/fdf/event/5fwepk/token/nt9f

