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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 

x Orientering (O) 
SS LLU Ja  Debat/tema (D) 

 Beslutning (B) 

Punkt: 2.07 HB-Møde maj 2022 

Receptioner på FDF Landslejr 2022 

RESUMÈ 

På FDF Landslejr 2022 afholdes en række receptioner – disse er under planlægning i 
månederne frem mod landslejren. En oversigt er skitseret her nedenfor og er en udbygning 
af tidligere orientering herom. 

INDSTILLING 

 
HB orienteres om receptioner på FDF Landslejr 2022,  

som kræver HBs deltagelse og kendskab 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
 
Den officielle landslejr-reception 
FDFs officielle landslejr-reception for landslejrens udvalg, nøglepersoner, 
samarbejdspartnere, leverandører, myndigheder, kommunalbestyrelse i Skanderborg, FDF-
ansatte, HB, LLU og familier, etc. 
Invitationsliste er under udarbejdelse og invitationer udsendes midt i maj. 

• Placering: Forsamlingshuset på Torvet, tirsdag 12. juli om eftermiddagen kl. 15.00-
16.30. 

• Værter: LLU 
• Hele HB deltager 
• Taler: HB formand og landslejrchef + samt muligt med indslag fra inviterede 
• Planlægger: Theresa Schaltz er ansvarlig for planlægning, sammen med Nadja 

Nordmaj fra LLU 

(Besøg af statsminister og) lokale borgmestrer 
Statsminister er inviteret til besøg på landslejren, og FDF afventer svar fra statsministeriet. 
2. maj er en opfølgning sendt afsted til ministeriet. 
I forlængelse af statsministerens eventuelle besøg inviteres borgmestre fra lokale 
kommuner med til åbning eller afslutning af Senior Folkemødet på landslejren. 
Hvis statsministeren melder afbud, inviteres borgmestre/kulturordfører/etc. til selvstændigt 
arrangement på landslejren. Der forventes mellem 10-20 deltagende kommuner. 

• Placering: I samlingstelt i SeniorSpot ifm. Senior Folkemødet, søndag 10. juli om 
formiddagen (30min + kort rundtur og efterfølgende individuelle besøg hos FDF-
kredsene). 

• Værter: HB og LLU, samt repræsenterede FDF-kredse. Hele eller dele af HBs 
deltagelse vurderes endeligt, når vi har fået tilkendegivelser retur. 

• Taler: afklares senere afhængig af statsministerens deltagelse. 

International reception 
Internationale holdledere, repræsentanter fra FDFs værtskredse, det internationale udvalg, 
FDFs samarbejdspartnere vedrørende internationalt samarbejde, mv. inviteres til 
international reception. 

• Placering: Forsamlingshuset på Torvet, fredag den 8. juli kl. 15-16 
• Værter: landslejrens udvalg for internationale deltagere 
• HB skal være repræsenteret, men alle behøver ikke deltage. Formanden bør deltage. 
• Taler og indslag: afklares med udvalget for internationale deltagere på både FDFs og 

internationale samarbejdspartneres vegne. 
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Indvielse af Katedralen 

Indvielse af Slettens nye kirkerum, som er udviklet og økonomisk realiseret ved et 
samarbejde mellem Slettens bestyrelse og landslejrens forkyndelsesudvalg. Biskop Henrik 
Wigh forestår indvielsen af kirkerummet. 

• Placering: I Katedralen i skoven nær Torvet, torsdag den 7. juli kl. 16 
• Værter: landslejrens forkyndelsesudvalg 
• Til stede: Inviterede af forkyndelsesudvalget (nogle repræsentanter fra HB, Slettens 

bestyrelse, LLU, mv.) 

 

Fejring af FDFs 120 års fødselsdag 
Foregår ude på lejren med lagkage, fødselsdagssang, etc. Samt igen i oktober efter lejren 
ude i FDF-kredse. Planlægning udføres af forbundssekretær Stine Nielsen. Taler og 
budskaber herom skal derfor indlemmes ved øvrige arrangementer. 

 

Tilføjet til sagsark 4. maj: 

Velkomst/anerkendelse for de 36 ekspedtionsledere + muligvis landskabsforvaltere 
Velkomst/anerkendelse for de 36 ekspedtionsledere + muligvis landskabsforvaltere fredag 
den 8.juli 2022 kl.16.30-17.30. 1 time 

Forsamlingshuset 
Formål: at dele overvejelser om rollen, anerkendelse, velkomst og ønsket om en god lejr 
Et par enkelte repræsentanter fra HB ønskes at være tilstede 
 

 

 

BILAG 

Ingen bilag. 


