Så er indbydelsen her!
Kære FDF’ere i Silkeborg 1. kreds.
Du sidder nu med årets bedste adventsgave i hænderne:
Indbydelsen til FDF Landslejr 2022.

Det er NU, du skal tilmelde dig, så du kan bruge det næste halve år på
at glæde dig til en FDF-oplevelse af de helt store!
Tilmelding foregår via Landslejrens hjemmeside: FDF Landslejr 2022
Læs indbydelsen godt igennem sammen med en forælder.
Kontakt meget gerne holdlederne, hvis du undrer dig over noget eller
har spørgsmål. Som nævnt på informationsmødet er alle kredsens
pilte*, væbnere, seniorvæbnere og seniorer indbudt til Landslejr.
NB! Hvis du har nogle særlige behov eller udfordringer: tager fast medicin, har meget hjemve,

fysiske vanskeligheder el.li., vil vi gerne kontaktes, INDEN du tilmelder dig.
*) HUSK at der for pilte også er mulighed for en mindre sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien.
Rammerne: For os i Silkeborg 1. kreds starter Landslejren onsdag d. 6. juli 2022 om morgenen, hvor
vi mødes, pakker og begiver os på vej. Vi skal gå et stykke af vejen til Sletten og håber på at få det
meste af bagagen kørt ved hjælp af forældre. Landslejren slutter fredag d. 15. juli midt på dagen.
Man kan ikke køre helt ind i lejren, så vi skal hentes et eller andet sted i nærheden. Mere info
herom kommer senere. I løbet af lejren bliver der flere muligheder for forældre og søskende til at
komme på besøg, det håber vi, at I har lyst til!
Udstyr: Det er oplagt at skrive noget FDF-udstyr på din ønskeseddel her til jul. Det vigtigste er, at
du har en FDF-skjorte, et sæt regntøj, en rygsæk, en sovepose og et liggeunderlag (vi anbefaler et
liggeunderlag af skum, IKKE et oppusteligt).
Mulighed for køb af rygsæk: Lars, som er far til væbnerne Annabell og Lily, sælger nogle Haglöfs
rygsække Röse 55 ltr via sit arbejde. Han viste dem frem på årsmødet, og de passer rigtigt fint i
størrelse til FDF brug. Rygsækken findes i blå eller sort og koster (via Lars) 450,- hvilket er meget
billigt! Hvis man vil bestille en rygsæk, gøres det ved at skrive til lars på larsmc77@hotmail.com.
Pris: Deltagerprisen for Landslejren er: kr. 2260,- Der betales en rate nu på kr. 500,- ved tilmelding.
Resten af beløbet opkræves i foråret fra vores kasserer.
Som det fremgår af indbydelsen kan man også deltage i Landslejren som familie eller som frivillig
medarbejder. Her bor, spiser (og arbejder) man på andre steder rundt på Sletten og er således
ikke tilknyttet kredsens lejrplads. Giv os gerne et praj, hvis I melder jer til uden om kredsen.
Bedste FDF-hilsner og god jul!
Holdlederne, Viggo Amstrup og Susanne Rahbek
Kontakt: Susannekr@gmail.com / tlf. 61 66 88 61

