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HVAD ER EN LANDSLEJR?

• Kæmpe stor sommerlejr for alle FDFere (9.-12.000 FDF'ere)
• Afholdes hvert 5. år
• 12.000 FDFere fra hele Danmark
• En lejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, voksne og familier
• Afholdes på FDF Sletten nær Himmelbjerget ved Ry
• Telt-lejr, hvor man bor sammen med egen kreds
• Masser af aktiviteter og store oplevelser

Stemningsfilm fra tidligere → https://youtu.be/Z3zVLEjRRzQ

https://youtu.be/Z3zVLEjRRzQ
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Vores holdleder i kredsen er

Kasper Simonsen



En eventyrlig opdagelsesrejse! 

På FDF Landslejr 2022 skal vi alle afsted på en eventyrlig opdagelsesrejse til et uopdaget kontinent, 
der hedder ‘Coratia’. 
Dette særlige kontinent består af syv 
landskaber, der tilsammen udgør det 
fantastiske kontinent, vi alle rejser 
afsted mod i vores luftballoner. 

→ https://landslejr.fdf.dk/landslejrens-temafortaelling/

https://landslejr.fdf.dk/landslejrens-temafortaelling/


Landslejrens 
tema er

MOD

»Det kildrer i maven, når man tager mod til sig og kaster sig ud i noget man ikke 
har prøvet før - en samtale med et andet menneske om noget vigtigt i livet, en 

svævebanetur hen over søen eller måske når vi indimellem træffer et valg, om at 
gå nye veje.



Landslejrens formål

Vi mødes på FDF Landslejr 2022 for at skabe stjernestunder 
og opbygge nærværende fællesskaber i tråd med FDFs 

formål, ambition og værdier 



Lejrens fem principper

• Leg med
• Vi mødes
• Vi giver os tid
• Vi tager ansvar
• Vi skaber landslejr sammen

→ https://landslejr.fdf.dk/form/

https://landslejr.fdf.dk/form/


Sådan skal vi bo

Kredsen bor sammen med 5-15 andre 
kredse 
fra vores landsdel i vores eget område, som 
kaldes en Ekspedition. En ekspedition består 
af omkring 250 FDFere.

Hensigten er, at styrke de relationer og 
samarbejder, der allerede findes mellem 
kredse i lokalområdet – både forud for og 
efter landslejren. 
De mange ekspeditioner bor i et af de 7 
større områder, som kaldes Landskaber - og 
bor dermed side om side med FDF-kredse 
fra andre steder i landet.



Vores Ekspedition

Vores Ekspedition hedder Oasen

Vi skal bo sammen med disse kredse:
Agedrup, Kværndrup, Nyborg, Svanninge-Faaborg, Tåsinge og Vejle 1. + 3.

Vores Ekspedition hører til i landskabet der hedder:
Den Uendelige Ørken (gule område)



Kort
over 
lejren



SeniorSPOT

Et særligt program-område for seniorer

Fem gange i løbet af landslejren åbner et særligt seniorområde.

Her vil seniorerne opleve suset når 2000 seniorere samles og har fællesprogram, danser til koncerter, 
holder andagter og meget mere.



https://landslejr.fdf.dk/program/



Pris:

Prisen er 1.100 kr. for 10 dage med alt program, mad, telte, rafter, toiletter og alt det andet, der skal 
til for at skabe en landslejr. 

Prisen der skal betales til Landslejr 2022 er egentlig 2160 kr., men kredsen sponserer med 1060 kr. 
gennem indtjening fra Svendborg Genbrugscenter.

Ved tilmelding betaler man kr. 500,00. Tilmeldingen åbner 1. december 2021 og lukker 1. marts 
2022.

Restbeløbet (600 kr.) betales til kredsens konto senest 1. maj 2022.











Lommepenge

Det er muligt at have lommepenge med på landslejr. Der er nemlig:
• 55Nord - FDFs egen friluftsbutik
• Kiosker og Caféer - med snacks, is, slik, etc.

Alle modtager et armbånd med en chip, som bruges til betaling. 
Forældre kan altid indsætte penge eller spærre armbåndet hjemmefra. Det hele foregår på en app.

- Mere info kommer til foråret.



Foreløbig pakkeliste 

I deltagerbrevet kommer en pakkeliste, men her er et par ting I kan overveje om I har - eller ønsker 
jer til jul.

• Rygsæk (Vi skal gå ind på Sletten med vores egen bagage)
• Forbundsskjorte
• March & Lejr sangbogen 2022 (udkommer til marts)
• Regntøj og gummistøvler
• Liggeunderlag
• God sovepose
• Gode vandresko
• Dolk
• ...
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