AKTIVLEJR 2022
Holdlederbrev 1
Kære væbner-og seniorvæbnerleder
Vi håber det bliver muligt at afholde AKTIVLEJR i september. Dette holdlederbrev beskriver de gældende
praktiske informationer, og kommer der ændringer, udsender vi et holdlederbrev igen senest ultimo august.
Læs brevet i god tid – der er en del, du skal tage stilling til, før du kan udfylde og printe invitationerne.
Sidst i brevet er der uddybelse til dig, som ikke har været holdleder på AKTIVLEJR før.

AKTIVLEJREN afholdes i weekenden 23.- 25. september på FDF Friluftscenter Sletten.
Vi håber, at mange af kredsens væbnere og seniorvæbnere vil deltage. Det gør de bedst, hvis du laver god
reklame for lejren, og vi sender derfor et forslag til et klassemøde om Aktivlejr. På hvert kredshold skal der
være en voksen leder (holdleder), der er ansvarlig for kredsens deltagere under hele lejren. Kredsens øvrige
ledere er meget velkomne.
Film: På Landsdel 2´s webside og Aktivlejrs Facebook side er der reklamefilm for Aktivlejr, optaget i 2021.
Pilte: Regler for pilte med på aktivlejr. Kredsene kan tage pilte med på aktivlejr efter følgende regler:
Piltene betaler ikke deltagergebyr men betaler for overnatning fredag og lørdag efter den til enhver tid
gældende takst for overnatning (i 2022 pr nat 50 kr).
Piltene deltager ikke i aktivlejrens grupper, det er kredsen selv der aktiverer piltene.
Kredsene tilmelder antal pilte pr mail til aktivlejrens kasserer indenfor tilmeldingsfristen og betaler
overnatningsgebyret direkte til aktivlejrens kasserer.
Piltene kan deltage i lejrbål og gudstjeneste og kan handle i TUT/55oNord.
Lederfællesskab på lejrpladsen: kredsene opfordres til at melde sig som værtskreds for et lederfællesskab
på lejrpladsen lørdag eftermiddag. En/flere fra udvalget deltager og medbringer kaffe (i kander) og kage.
Adresse: Lejrens adresse: Bøgedalsvej 16, 8680 Ry
Ankomst: Det vil være muligt at komme ind på lejrområdet fredag fra kl.17.30
Indbydelsen: Husk at udfylde tidspunkter, pris m.m. før du printer/kopierer. I år er tilmeldingssedlen separat,
så du skal selvfølgelig ikke dele den ud, hvis du modtager tilmeldinger på nettet.
HUSK dog at få forældreunderskrifterne med.
Pris: Lejrens pris er kr. 260,00 (+ mad + transport) pr. person.
Der opkræves betaling for alle deltagere fra kredsen såvel børn, som ledere og holdleder.
Kredsens kasserer modtager efter lejren en huslejekvittering til brug ved ansøgning om huslejerefusion fra
jeres kommune
Tilmelding: Foregår ved at maile vedhæftet tilmeldingsskema til aktiv2@fdf.dk senest den 09.september.
Modtages tilmeldingen senere, vil deltagerne – uanset gruppeønske – blive fordelt i de grupper, hvor der er
ledige pladser.
Husk at alle ledere m.v. der deltager fra kredsen også skal fremgå af tilmeldingen.
Det er holdlederens ansvar, at der for deltagere i ”Kano og Kajak” eller ”Klatring” er gyldige underskrifter fra
forældrene. Holdlederen opbevarer tilmeldingerne under lejren.
Betaling: Betaling sker kredsvis via bankoverførsel til bankkonto 9070-2072849828.
OBS: Ved betaling SKAL kredsens navn skrives i rubrikken: meddelelse til beløbsmodtager.
Eventuelle ændringer af deltagerantal/betaling kan reguleres efter holdledermødet fredag aften.
1

AKTIVLEJR 2022
Holdlederbrev 1
Grupper: Senest den 18. september udsendes mail med oplysning om hvilken gruppe dine
væbnere/seniorvæbnere skal deltage i. Hvis du ikke har modtaget meddelelsen den 19. september, bedes
du kontakte en fra udvalget.
Vær opmærksom på at der til nogle grupper skal medbringes specielle ting og grupper, som har særlige
beskeder du skal være opmærksom på.
Lørdag eftermiddag og søndag morgen skal deltagerne møde i grupperne. Du skal være opmærksom på, at
det kan tage lang tid at gå til nogle af grupperne, så send dine deltagere afsted i god tid.
Overnatning: Kredshold skal bo på teltpladsen Grantoften. Plads tildeles i forhold til antal tilmeldte. Hvis
man ønsker at bo ved siden af/sammen med en anden kreds, bedes dette skrives i feltet ”bemærkninger”.
Aktivlejrudvalget: Træffes ved Det ny Sletten hvor også instruktørerne holder til.
Fredag 17.00 – 24.00
Lørdag 07.00 – 24.00
Søndag 07.00 – 15.00
Hvis du ud over disse tider for brug for at kontakte aktivlejrudvalget kan du ringe lørdag og søndag
i tidsrummet 00.00 – 07.00 på telefon: 2136 3635 og 4249 0474.

Kørsel: Der er mange brugere af sletten, derfor skal der udvises særligt hensyn i forbindelse med bilkørsel,
der må derfor højest køres 30 km/t på Slettens område. Færdsel gennem dyrefarmen på Svejbækvej må
kun ske til fods eller på cykel. Motoriseret kørsel er ikke tilladt.
Parkering: Det er muligt at parkere på Fyrtoften. Der må ikke holde biler og campingvogne på Grantoften.
Medbring: Lejrgrej til en weekend i det fri: telt, kogegrej, vanddunk, økse, vaskegrej osv. Derudover skal I
medbringe mad til hele weekenden. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte udvalget. Bemærk, at al
personlig vask foregår på kredsens lejrplads, også tandbørstning.
Brandregler: På jeres egen lejrplads kan der frit opstilles op til 8 telte. Der er ingen krav til afstand mellem
de enkelte telte. Afstanden mellem telte og ild (bål og trangiaer) skal være min. 3 m. Mellem jeres telte og
naboen skal der være et friområde på 2 m regnet fra bardun til bardun. Er teltet højere end 2 m, skal
afstanden være højden af det højeste telt. Dvs. hvis et telt på lejrpladsen er 3 m højt, så skal der være et
friområde på 3 meter til naboen regnet fra bardun til bardun. Husk at tage højde for ovenstående ved
tilmelding.
Bålregler: Holdet kan etablere bålsteder efter behov. Slettens regler siger, at man ikke må grave ud til
bålsted, men tænde op direkte på græsset, idet der iagttages almindelig forsigtighed, fx må I ikke forlade et
tændt bål. Hver kreds SKAL medbringe en brandsprøjte/håndslukker
Rygepolitik: Der må ikke ryges på lejrpladsen. Der bliver indrettet en rygeplads i nærheden af lejrpladsen.
Dyr: Hunde og andre dyr må ikke medbringes på Sletten.
TUT: Der vil på lejren være en tut, hvor der kan købes sodavand og slik.
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Friliv.dk og FDF butik: Også i år får vi besøg af Friliv.dk der vil sælge forskelligt friluftsudstyr i
gymnastiksalen, samt af bussen fra 55oNord. Begge butikker har åbent lørdag fra kl. 09.30 – 18.00.
PR: Lejrens PR-medarbejder sender en artikel til jeres lokalavis sammen med et eller flere billeder af jeres
deltagere. Husk og kryds af i tilmeldingen om I ønsker at jeres lokale aviser skal tilsendes artikel/billeder.
Derfor er det fint, hvis deltagerne har forbundsskjorte på ude i grupperne.
FDF Historisk Samling: FDF museet på Æblegården er åben lørdag kl. 10.00 – 17.00.
Gudstjeneste: Også i år starter vi Aktivlejr med en aftengudstjeneste.
benyt venligst markeret ”kirkevej” fra Det lille hus på Prærien til kirken i Kløften.
Søndag: Gruppetiderne søndag er 09.00 – 12.00,
hvorefter der afholdes en kort afslutning på lejrpladsen kl. 13.00.
Efterskolernes dag: Bemærk i indbydelsen, at man både kan nå at komme på Aktivlejr OG besøge et par
efterskoler på Efterskolernes dag søndag.
Evaluering: Kan ske til aktivlejrudvalget på lejren, der er altid en fra aktivlejrudvalget til stede på Det ny
Sletten. Du kan også efter lejren – senest 14/10 - sende en evaluering til aktiv2@fdf.dk
Landsdelens privatlivspolitik:
Ved tilmelding accepteres at dine oplysninger behandles efter landsdelens privatlivspolitik, som kan findes
på https://fdf.dk/landsdel2/om-fdf/privatlivspolitik/
Der er altid kaffe og brætspil på Det ny Sletten og alle er velkomne til at kigge forbi med sit krus.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

På gensyn på AKTIVLEJR
Lars Bjerre
larsb@fdf.dk
50 57 27 07
tilmelding, lejrplads

Jytte Nielsen
fruen@mail.dk
98 11 07 47
formand

Grethe Andreasen
grethe@fdf.dk
20 28 75 73
Kasserer, instruktører

Jan Riis
janriis@fdf.dk
21 36 36 35
materialer

Lene Thanild Schøler
thanild@fdf.dk
24 62 17 15
Trainee

Jan Vinther
j_vinther@fdf.dk
21 72 61 39
Trainee

Lone Toft
lonetoft@fdf.dk
21 71 74 37
PR, samaritter

3

AKTIVLEJR 2022
Holdlederbrev 1
PROGRAM
Fredag
17.30
20.45

21.15-22.30
24.00
Lørdag
08.45

09.30-18.00
10.00-11.00
12.00-13.45
14.00-17.00
15.00-16.00
17.00-19.45
20.00-21.00
21.00-21.45
21.45
01.00
Søndag
09.00-12.00
10.00-11.00
12.00-13.00
13.00
13.30

Lejren åbner – mulighed for ankomst.
Gudstjeneste i Kløften,
benyt venligst markeret ”kirkevej” fra Det lille hus på Prærien til kirken i Kløften.
Velkomst med information
Umiddelbart derefter vil der være holdledermøde i pejsestuen på Det ny Sletten med
praktiske informationer, ekstrabetaling, sygemeldinger mv. Medbring krus.
TUT i Det ny Sletten.
Ro.
Samling, flaghejsning, morgenandagt og fordeling i grupper ved scenen.
Deltagerne går herfra direkte ud i grupperne sammen med deres instruktør.
Der er gruppetid indtil kl. 12:00
FriLiv.DK og FDF Butik i gymnastiksalen
TUT i Det ny Sletten – kun for ledere
TUT i Det ny Sletten
Gruppetid - der er ikke samling – deltagerne møder direkte op i gruppen efter
nærmere aftale med instruktørerne.
TUT på lejrpladsen – kun for ledere
TUT i Det ny Sletten
Lejrbål ved scenen
TUT i Det ny Sletten
Natløb for dem der har lyst. Sluttid kendes ikke, men det bliver senest 00.00
Ro
Gruppetid - der er ikke samling – deltagerne møder direkte op i gruppen efter
nærmere aftale med instruktørerne
TUT på lejrpladsen – kun for ledere
TUT i Det ny Sletten
Afslutning på lejrpladsen
AKTIVLEJR slut

Specielt til nye ledere
FØR LEJREN:
Du skal udfylde følgende felter på indbydelsen, før du printer:
• PRIS: Kredsen betaler 260 kr til Aktivlejr, og dertil skal du lægge jeres udgifter til mad og
transport. I betaler også for ledere, så måske skal det indregnes i det samlede budget, inden I
beslutter børnenes pris.
• TID OG STED: Du skal taste alle tilmeldinger og maile til aktiv2@fdf.dk senest 9. september. Husk at
give dig selv tid til det, før du beslutter børnenes afleveringstidspunkt. Skal I køre sammen, skal du
skrive hvorfra og hvornår.
• TILMELDING OG BETALINGSFORM: Der er afsat plads til, at du skriver, hvordan du vil have
tilmeldinger og penge fra børnene – fx flextilmeld, mobilepaynummer eller overførselskonto.
• Når du tilmelder, skal du samtidig overføre penge til Aktivlejren – eller få din kasserer til det.
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Kredsen skal medbringe
Lejrgrej til en weekend i det fri:
• Telt, kogegrej, vanddunk, økse, vaskegrej, en brandsprøjte/håndslukker
Mad til hele weekenden
• madpakke til fredag aften
• morgenmad til lørdag og søndag morgen
• frokost til lørdag og søndag
• aftensmad til lørdag aften
• OBS: i nogle af grupperne kommer deltagerne ikke tilbage på lejrpladsen lørdag middag. Nogle skal
have madpakke med og andre spiser i gruppen – se indbydelsen
Grupperne:
• Deltagerne skal i nogle af grupperne medbringe materiale til brug i gruppen – husk dem på det.

PÅ LEJREN
• Lejrens TUT befinder sig på Det ny Sletten. Du kan se i programmet, hvornår den er åben for alle,
og hvornår det kun er for ledere.
Fredag
Ankomst: Der er mulighed for ankomst på lejren fra fredag kl. 17.30. Ved ankomst vil I blive modtaget af en
fra aktivlejrudvalget på lejrpladsen, som anviser jer jeres lejrplads.
Holdledermøde: Efter gudstjenesten er der holdledermøde på Det ny Sletten. Det er vigtigt, at en leder fra
kredsen deltager, da der her kommer vigtige informationer om lejren, fx om gruppeændringer,
natløb, sikkerhed osv. Det er også her, du fortæller os om sygemeldinger eller andre ændringer,
og her du kan spørge om det, der er uklart.

Lørdag
Mødesteder: Alle såvel væbnere/seniorvæbnere som ledere skal møde til samling 08.45 hvor man efter
andagten bliver fordelt i grupper og afhentet af sine instruktører.
Bagefter er der beskeder til ledere.
Lørdag eftermiddag og søndag morgen skal børnene møde direkte i grupperne. Du skal være
opmærksom på, at det kan tage lang tid at gå til nogle af grupperne, så send dine deltagere
afsted i god tid. Kort over grupperne placering udleveres ved holdledermødet fredag aften.
Natløbet: Der starter 21.45 ved scenen, er for de børn og ledere der har lyst til at være med.
Natløbet slutter senest 00.00.

Søndag
Søndag formiddag skal I pakke jeres lejr sammen så I er klar til afgang
efter afslutningen, der starter kl. 13.00.

Husk, at der altid er kaffe og brætspil på Det ny Sletten, hvor du også kan finde en fra udvalget.
Du er meget velkommen med dit krus.

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN AF OS
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