Du indbydes til
FDF Landslejr 2016
Årets fedeste sommerlejr

Lejrbål med 10.000

Masser af nye venner

Fællesskab

Ta´ med til Molevitten

Praktisk info
FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere. Der afholdes landslejr hvert 5. år, og måske har du allerede hørt historier fra ledere
og andre FDFere i kredsen om, hvor fedt det er at være på lejr med 10.000
andre FDFere.
Indbydelsen her kan gøre dig lidt klogere på FDF Landslejr 2016, og indeholder de vigtigste praktiske oplysninger.

Hvad er en FDF Landslejr?
Landslejren er noget af det største man kan opleve som FDFer. Landslejr
er leg med dine venner, sjove lejrbål, nye venner, aktiviteter, fællesskab,
madlavning på bål, sammenhold og oplevelser der er med til at give dig
et ståsted at møde verden fra.

Hvem skal med?
FDF Landslejr 2016 er for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og
ledere i FDF. Men det er også muligt at deltage som familie i familielejren
eller som medarbejder.

Hvornår er det?
Selve lejren på Sletten foregår fra den 7.-15. juli 2016. Men det kan sagtens være, at du sammen med din kreds bruger et par dage på at komme
til FDF Landslejr 2016. Det står der mere om i det ark, du har fået sammen
med indbydelsen.

Hvad koster det?

10.000 i leg på lejr
- og du skal med!

Det er din kreds der sætter prisen, derfor har du modtaget et ark med
pris og særlige informationer fra din kreds. Prisen dækker alle udgifter i
forbindelse med lejren: Mad, ture, aktiviteter og alt det andet der skal til,
når der skal bygges en by op til 10.000 mennesker.
Er du ikke medlem af en kreds, kan du finde deltagerprisen på
Landslejr.FDF.dk.

Hvor skal vi være?
Lejren foregår på FDF Friluftscenter Sletten, der ligger lige ved Himmelbjergets fod i nærheden af Silkeborg. I noget af Danmarks skønneste
natur bygger hver kreds en lejrplads, hvor I skal sove, spise, lege og lave
mad.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?
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Du skal tilmelde dig fra landslejrens hjemmeside Landslejr.FDF.dk. Tilmelding åbner i december, og sidste frist for at tilmelde sig, er den 1. marts
2016. Ved tilmelding betales 500 kr. og resten af deltagerprisen opkræves
af din kreds.

Hvad vil det sige at være på Landslejr

På landslejren
sover du i telt,
bygger med rafter
og leger med dine
venner

FDF har afholdt store lejre med succes siden 1926. Det er altså et
velafprøvet koncept og et af højdepunkterne i FDF, når 10.000 FDFere fra
hele landet mødes til Landslejr. Det er en oplevelse, som deltagere mange
år frem ser tilbage på som noget helt særligt - og det skal dit barn ikke gå
glip af!

At være på landslejr
Hver FDF-kreds har sin egen lejrplads, hvor man sover, laver mad og
spiser sammen med de ledere og kammerater, man kender hjemmefra.
Kredsens lejrplads er en god og tryg base, der giver børnene mod på at
bevæge sig rundt på lejren sammen med ledere og kammerater hjemmefra. Man oplever suset af det store fællesskab, når alle samles på den
store lejrbålsplads og synger, griner og leger sammen, og når man møder
FDFere fra den anden ende af landet.

Dagligdagen på en landslejr
På landslejren sover man i telt og bygger køkken og spisebord af rafter.
Maden laves på bål eller gas, og børn og ledere hjælpes ad med opgaverne, så hverdagen fungerer. Der er planlagt en sund og varieret menu, som
de fleste børn kan lide. Friske råvarer udleveres centralt hver dag. Der er
toiletvogne tæt på alle kredspladser og mulighed for bad, samt svømning
under opsyn i lejrens badebassiner og vandland.

En lejr med styr på stort og småt
Det kan være svært at forestille sig, hvordan man undgår kaos med mange tusinde glade og livlige børn, men alt på landslejren er velorganiseret,
og der er ikke meget overladt til tilfældighederne i den praktiske planlægning. Mange hundrede frivillige medarbejdere får alting til at fungere –
ofte laver de det, som de arbejder med professionelt til hverdag.

Kom på besøg og oplev lidt landslejrstemning
Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF Landslejr 2016 efter
aftale med kredsen. Man kan følge med hjemmefra på Landslejrens hjemmeside og sociale medier. I landets aviser og TV-kanaler er der som regel
også fyldt med gode historier om FDFernes oplevelser på Sletten.
Der er wifi på hele landslejren og mulighed for at lade mobiltelefoner op.
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Det er fedt at være på landslejr…

”

Ta’ på
Landslejr for det er
noget du aldrig
glemmer. Du får så
mange indtryk!
a

ANDREAS ABILDGAARD,
SENIOR, FDF GUG

Leg... masser af leg!
Temaet for lejren er leg, så der er
garanti for at få leget hele
kroppen igennem. Både med dem du
kender, men også med en masse nye
venner.

”

Jeg husker bedst, at man
bare gik rundt og fik venner hele
tiden. Fra alle landsdele.
c

Internationale deltagere
Du møder deltagere fra hele verden,
der har taget turen til Danmark, for at
opleve landslejren sammen med dig.
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”

Det var bare sådan
en fed og unik oplevelse. Jeg
kunne være blevet på
Landslejren for evigt.
b

NOAH ZAKARIAS LANGERGAARD MADSEN,
SENIOR, FDF UTTERSLEV

LOUISE OLIVIA FISCHER, SENIOR,
FDF SKOVLUNDE

Scan og se film
Landslejr.FDF.dk/LLfilm1

På lejren kommer
du til at lære øen
Molevitten at kende
Opbygning af lejrplads
Når du ankommer til Sletten, er det
bare en græsmark. Men i løbet af et
par dage, bliver det omdannet til en
by med et mylder af liv.

”

Lejrbålet, hvor 12.000
mennesker er samlet et sted,
den følelse af fællesskab, var
virkelig fed.

Det er et sted, som du måske
allerede har hørt dine ledere
fortælle om. På øen findes
Legens Kilde, det er med til at
gøre livet sjovt. Sammen med
indbydelsen, har du fået fem
legekort. Fire af legekortene er
ens, og der findes i alt fem forskellige legekort. Du kan bytte
dig til de andre legekort, når du
møder FDFere fra andre kredse.
Der er også en lille kæde med,
så du kan holde sammen på
dine legekort i skjortelommen eller hænge dem på din
FDF-skjorte.

b SIMONE DALAGER, SENIOR, FDF LIND

Du kan læse mere om øen
Molevitten på bagsiden af
denne indbydelse.

Klatring og udfordringer
Der vil være masser af spændende og
sjove aktiviteter på landslejren. Nogle
vil endda udfordre dine grænser, og
gøre dig i stand til at klare nye udfordringer.

”

Når jeg tænker tilbage, bliver
jeg glad indeni. Det er en form for
lykke og frihed.
b ELISE MARIE DINESEN, SENIOR, FDF HEDEHUSENE
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Du kan også deltage på landslejr…
Ledere skaber rammen for en god landslejr
Som leder er du med til at skabe rammerne for, at dine pilte, væbnere
og seniorer får en oplevelse for livet sammen med de 10.000 andre deltagere på FDF Landslejr 2016. Udover at være med til de mange fælles
aktiviteter der er for pilte og væbnere, er der også aktiviteter særligt til
dig som leder.
Der er lederrevy, uddannelse, inspiration og events som er særligt tilrettelagt for dig og dine lederkammerater, så du kan få idéer og lederoplevelser med hjem. Der er masser af muligheder for at skabe relationer til
ledere fra andre kredse. Både når der inviteres på hygge og leder-kaffe
ved nabokredsens raftebord, og når der skal leges på pladsen med alle
børnene.
Fællesskabet og lejroplevelsen varer lige så længe, og er lige så stærk,
uanset om man deltager som leder eller barn.

Det bli’r vildt i Seniorcity
Som senior skal du bo i Seniorcity. Her vil der være leg, pionering, koncerter, aktiviteter, madlavning og lederuddannelse. Der
er fokus på de ting, du som senior synes er fedt. Du får både
oplevelser for livet og nye kompetencer, som du kan bruge som
menneske og som leder i FDF.
I Seniorcity bor du med dine egne ledere fra kredsen. Der vil
være tid til at hygge sig med gamle venner, og masser af muligheder for at møde nye venner fra både indland og udland. Udover
aktiviteterne i Seniorcity, vil der være masser af muligheder for at
opleve resten af lejren og besøge pilte og væbnere i kredsens lejr.
Seniorcity har samme længde som landslejren, og du kan være
en del af Seniorcity, hvis du starter i 9. klasse i 2016, og ikke fylder
20 år i 2016. Det er en unik ungdomsoplevelse, hvor du mærker
suset af leg, læring og livsglæde.
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Scan og se film
Landslejr.FDF.dk/LLfilm2

Medarbejdere holder landslejren igang
Der skal bruges mange forskellige medarbejdere, når man bygger en større provinsby op på få dage, så der er helt sikkert også
et job til dig. At være én af de omkring 1000 frivillige medarbejdere, der får lejren til at hænge sammen, giver et helt særligt
fællesskab.
De fleste medarbejdere er tidligere FDFere, der ikke kan undvære landslejroplevelsen, forældre der selv ønsker at opleve en
landslejr tæt på, samt bestyrelsesmedlemmer og ledere der ikke
skal med på kredsholdet, og som ønsker en unik lejroplevelse.
Som medarbejder kan du vælge at bo sammen med den kreds
du kender, eller du kan bo med andre medarbejdere.
Du kan finde ledige jobs på landslejr.FDF.dk.

Du kan være med i familielejren
Familielejren er en del af FDF Landslejr 2016, hvor programmet
er tilrettelagt børn i alderen 0-9 år og deres familier. Familie
lejren er store oplevelser, fællesskab, frisk luft, masser af leg og
nye venner til børn og voksne. Rammer og aktiviteter er klar, så
voksne og børn kan få en aktiv lejr. Programmet slutter tidligt,
så der er ro, når børnene skal sove.
I Familielejren bor man sammen i enheder på min. 3 familier,
hvor man hjælper hinanden med det praktiske som eksempelvis
madlavning. Maden tilberedes over bål, gas, trangia eller hvad
man synes er bedst.
Lejren har samme længde som landslejren, og man kan bo i telt,
campingvogn, camp-let eller lignende. Der er dog ikke mulighed
for tilslutning af vand og strøm.
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Foto Arkiv fra fotogruppen FDF Landslejr 2011 Illustration Mikkel Straarup Møller Layout Morten Haake

Tag med på et 
eventyr til Molevitten
Gør dig klar til en rejse til et sted, du kun
i dine drømme ville tro var virkelighed.
En rejse til en ø, som ligger langt væk,
men som har større betydning for dit
og mit liv end meget andet. Molevitten er en ø fyldt af glæde, leg og store
oplevelser, og du er inviteret med til
at være en del af det hele. På Molevitten udspringer Legens Kilde, og
den sørger for at der kommer leg
ud til alle hjørner af verden.
Legens Kilde sprutter ikke så kraftigt længere med sit kildende
kildevand, for der er en forandring på vej til Molevitten. Alt
er ikke, som det var før i tiden.
Kong Risus og Dronning
Cordelia gør klar til at tage
imod dig og 10.000 andre
FDFere, så vi kan opklare,
hvad der sker på Mole
vitten og sætte liv i legen
igen.
Vil du med? Det bliver
spændende, og der er
brug for din hjælp.
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