


Hvad er en Landslejr?

• Kæmpe stor lejr for alle FDFere 
• En lejr for pilte, væbnere, senior- 

væbnere, seniorer, ledere og familier 
• 12.000 FDFere fra HELE Danmark 
• Afholdes hvert 5. år 
• Afholdes på FDF Sletten nær Himmelbjerget 
• Telt-lejr med egen kreds 
• MASSER af aktiviteter og store oplevelser 
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En eventyrlig opdagelsesrejse!



≫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 
tema er 

MOD 







Landslejrens formål og principper

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

Landslejrens fem principper 
• Leg med 
• Vi mødes 
• Vi giver os tid 
• Vi tager ansvar 
• Vi skaber landslejr sammen
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Vores Ekspedition
Vores Ekspedition hedder Tempeltårnet 

Vi skal bo sammen med disse kredse: 
Gug, Kærby, Romdrup-Klarup, Storvorde-Sejlflod, Nørre Uttrup, 
Aalborg 3 Hobrovejen, Aalborg 8 Nørre Tranders, Aalborg 9 Vejgård 

Vores Ekspedition hører til i landskabet der hedder 
Den mystiske jungle



Kort 
over 
lejren





Pris

Prisen er 2.100,00 kr. for 10 dage med alt program, mad, telte, rafter, 
toiletter, fælles transport og alt det andet, der skal til for at skabe 
en landslejr.  

Ved tilmelding betaler man kr. 500,00. 
Tilmeldingen ER ÅBEN og lukker 1. marts 2022. 

Restbeløbet betales til kredsens konto juni 2022.



Hvad bruges pengene på?



Lommepenge

Lommepenge med på landslejr til; 
• 55Nord - FDFs egen friluftsbutik 
• Kiosker og Caféer - med snacks, is, slik, etc. 

Kontaktløs lejr 
• Armbånd med chip, som bruges til betaling.  
• Forældre kan indsætte penge eller spærre 

armbåndet hjemmefra via en app. 
- Mere info kommer til foråret.



Forberedelsesweekend

Forberedelsesweekenden er en optakt til landslejren. En weekendtur 
sammen med dem vi skal bo i ekspedition med på landslejren. Vi gør 
os klar, afprøver, leger og lærer - så vi er klar til FDF Landslejr 2022.

 
Fredag til søndag 

22. - 24. april 2022



Familielejr: Den blomstrende eng

Familielejren er landslejrens særlige bo-område 
for familier med børn på 0-9 år. 

• Tempo og aktiviteter rettet mod de mindre børn 
• Betår af mindre hold sammen med andre familier 
• Fælles om madlavning og aktiviteter 
• Landslejrens tema bliver udfoldet i børnehøjde 
• I Familielejren kan man bo i telt eller campingvogn



Vigtige datoer

December 2021 
Tilmelding åber

1. marts 2022 
Tilmelding lukker

22. - 24. april 2022 
Fortræningslejr

6. - 15. juli 2022 
Landslejr!
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➽ Derfor skal DU med på Landslejr! 




