
Kære FDF landslejrdeltager og forældre 
 
FDF Landslejren fra 6. – 15. juli nærmer sig med raske skridt og de praktiske ting 
begynder at falde på plads. I kan altid orientere jer via https://landslejr.fdf.dk/ , 
hvor der findes svar på mange ting. 
 

Men her og nu er der nogle praktiske ting, som er vigtige: 
Du får en landslejr T-shirt + March & Lejr sangbog 22 
Skriv en besked til Tommy duun@FDF.dk eller SMS 22220353 senest mandag den 
2. juni med hvilken størrelse landslejr T-shirt og om du mangler at få March & Lejr 
sangbogen (flere har fået den til Sing-in i Dronninglund eller på 
ekspeditionsweekenden): 
Størrelser på t-shirt: 8 – 10, 12 – 14, XS, S, M, L, XL, XXL, 3 XL 
Skriv navn, størrelse på t-shirt og om du mangler M & L sangbog. 
 

Mandag den 20. juni i tidsrummet kl. 17.00 – 18.30 i Møllen 
Her kan du hente din landslejr t-shirt, March & Lejr (hvis du ikke har fået den), lejrmærke til sy på din FDF-
skjorte, kontantløs armbånd til landslejren (information om hvordan det fungerer med opfyldning mm.) 
Ligeledes vil der være mulighed for at få afklaret spørgsmål, hvis de ikke kan vente, så kontakt endelig din 
leder. 
Skal du låne udstyr, så får du det her – se under pakkelisten! 
 
 

Transport til og fra lejren 
Vi er tilmeldt fælles bustransport fra Nordjylland og håber på opsamling og tilbagekomst ved Møllen – vi 
afventer stadig de endelig tider på denne – så snart de er på plads får I dem. 
 
 

Opkrævning af resterende landsbetaling 
Senest i pinsen får I endelig opkrævning af restbeløbet for deltagelse af landslejren udsendt direkte med 
informationer om betaling og beløbsstørrelse – deadline for restbetaling er tirsdag den 14. juni. 
 

Ledere fra kredsen på landslejren 
Anders Pagh, holdleder – 22134595 
Anja Wulff – 26144581 
Sofie Larsen, seniorlejr i lejren – 31444926 
Rikke Kristiansen – 50718816 + hendes mand Jan 
Jesper Thorhauge – 24234459 
Tommy Mogensen – 22220353 
 
Ifm. landslejren vil der blive udmeldt et nødnummer i kredsen, som I skal ringe, hvis der sker et eller andet 
derhjemme, som er vigtigt at videreformidle, så der er en voksen, der tager hånd om det. 
 
 

Så snart vi har yderligere informationer får I dem hurtigst muligt! 
  

https://landslejr.fdf.dk/
mailto:duun@FDF.dk


 

 
 
Hvor skal vi bo 
På Sletten skal vi bo i pink landskab - Den Sprudlende Sump i området Ildfluerne, der ligger i det område, 
der til dagligt kaldes Prærien.  
Vi skal bo sammen med følgende kredse: FDF Skagen, FDF Tårs, FDF Frederikshavn 1, FDF Sæby, FDF 
Hjallerup, FDF Hals, FDF Aaby-Vedsted og FDF Skalborg. 

  



Pakkeliste til FDF Landslejr 2022 
Listen er vejledende, for hvad der skal med på lejr, det er vigtigt at man selv/barnet kan bære tasken. 
 

⃣        Forbundsskjorte + March og Lejr 22 

⃣        Vandrerygsæk 

⃣        Sovepose 

⃣        Liggeunderlag – ikke store luftmadresser 

⃣        Evt. lagenpose 

⃣        Evt. hovedpude 

⃣        Toiletgrej 

⃣        Tandbørste + tandpasta 

⃣        Vaskeklud 

⃣        Shampoo/Sæbe 

⃣        Kam/børste 

⃣        Solcreme 

⃣        Evt. myggebalsam 

⃣        Evt. Kløestillende creme ved myggestik 

⃣        Håndklæde og badehåndklæde 

⃣        Badetøj 

⃣        Badesko (et par gamle sko eller sandaler til “Vandland”) 

⃣        Jakke/vindjakke 

⃣        Regntøj 

⃣        Gummistøvler 

⃣        Sportssko (til løb og leg) 

⃣        Evt. sandaler 

⃣        Kasket /solhat 

⃣        Undertøj 

⃣        Strømper (varme strømpe) 

⃣        T-shirt, hvis du har en Landslejr T-shirten, så husk at tage den med 

⃣        Varm trøje/sweater/fleecetrøje 

⃣        Shorts 

⃣        Lange bukser 

⃣        Nattøj 

⃣        Evt. termoundertøj (hvis man er lidt kuldskær) 

⃣        Pose til snavset tøj 

⃣        Lommelygte eller pandelygte (god ide når man skal på toilette men det er mørkt) + batterier 

⃣        Evt. mobiltelefon + USB kabel (det anbefales at der på mobilen står navn og kreds, specielt vigtigt hvis 
man skulle miste den) 

⃣        Evt. power bank til opladning af din mobiltelefon hvis du har en 

⃣        Dolk  

⃣        Arbejdshandsker til når vi arbejder med rafter 

⃣        Sygesikringsbevis 

⃣        Evt. medicin inkl. vejledning skal afleveres til holdlederen  

⃣        Evt. siddeunderlag 

⃣        Lille turtaske 

⃣        Drikkedunk 

⃣        Spisegrej (tallerkener, bestik, drikkekrus + viskestykke) 
 
Der er altid en god idé at mærke tøjet tydeligt med navn. 
 
 
 



Vejledning til pakning af rygsækken 
Hovedreglen ved pakning er, at det letteste skal nederst og det tungeste øverst og tættest på kroppen. 
Ting, som man skal kunne få fat på hurtigt, skal ligge let tilgængeligt lige under låget. 
 
Rygsækken er “posernes pose”. Selv i en “vandtæt” rygsæk kan der trænge vand ind ved åbninger, lynlåse 
og syninger. Pak derfor alle ting i plasticposer. Det giver flere fordele; indholdet forbliver tørt og det er let 
at tage en pose op og pakke den ned igen, uden at det bliver rod i udstyret. 
 
HUSK DU SKAL SELV KUNNE BÆRE DIT LEJRUDSTYR – KREDSEN HAR NOGLE RYGSÆKKE OG ANDET 
LEJRUDSTYR, DER KAN LÅNES – KONTAKT TOMMY PÅ DUUN@FDF.DK ELLER 22220353, hvis der skal 
lånes noget. 

mailto:DUUN@FDF.DK

