DELTAGERBREV 2016
Er du klar til Landslejr..? Det er vi!
Nu varer det nemlig ikke længe inden FDF Landslejr 2016 skydes i gang, og du
sammen med 11.000 andre mødes på Sletten til leg og fællesskab i hele ni dage!
Inden vi mødes er her lidt praktiske informationer til dig og dine forældre.

PROGRAM
FDF Landslejr 2016 er fyldt med leg og spændende aktiviteter. Hvis du vil læse mere om
programmet i netop vores rige - blåt rige - og se, hvad de forskellige programpunkter går ud
på, kan du finde info på landslejr.FDF.dk/program.

APP
Til FDF Landslejr 2016 er der en app med program, kalender & kort over Sletten. Du kan også
finde sange, mærker og mange sjove lege. App’en kan downloades fra midten af juni på
FDF.dk/FDFapp
Dine forældre kan også downloade app’en og følge med i programmet og nyheder fra lejren.

HUSK DIT ARMBÅND
Du skal huske at medbringe dit landslejrarmbånd, og tanke dine lommepenge på armbåndet
inden du tager afsted. - Det er nemlig ikke muligt at betale med mønter og sedler på lejren!
Dine forældre får desuden en introduktion til optankning af penge på armbåndet.
I kan desuden se mere om armbåndet på landslejr.FDF.dk/tankop

PAKKELISTE
På Landslejr skal du være udendørs uanset vind og vejr i ni dage. Det er derfor nødvendigt at
medbringe praktisk tøj og grej, som kan bruges udendørs, og må blive beskidt. Det er vigtigt at
du pakker dine ting i en rygsæk, for vi skal gå det sidste stykke ind på lejren.
Se desuden seperat pakkeliste.

AFREJSE OG HJEMKOMST
Vi mødes til Sletten torsdag d. 07/07 kl. 12:00, og afhentes igen fredag d. 15/07 kl. 12:00.
Adresse
P-Nord
Sønderskovvej
8600 Silkeborg
(Følg desuden skiltene - der plejer at være skiltet op fra alle indfaldsveje).

! af 2
1
!

TIL FORÆLDRE
Som forælder har du mulighed for både at besøge landslejren og følge tæt med hjemmefra.
Følg med hjemmefra
Du kan følge med i landslejren hjemmefra på landslejrens hjemmeside landslejr.FDF.dk. Her
vil der være nyheder og oplysninger undervejs på lejren. Du kan også følge med på Facebook
og Instagram og se billeder og opdateringer fra lejren med hashtaget #FDFLL. Du kan også
downloade landslejrens app. Så får du nyheder, program og opdateringer fra sociale medier
samlet ét sted.
Følg desuden med på kredsen hjemmeside fdfvisse.dk og Facebook side facebook.com/
fdfvisse - vi forsøger at ligge noget op hver dag!
Besøgsdag
Som forælder har du mulighed for at komme på besøg på lejren. Du kan se mere info om
besøg på lejren på landslejr.FDF.dk/gaest.
Vi anbefaler søndag som besøgdag idet vi har “fridag”.
Husk at lejren er kontantløs, og du kan derfor kun kan betale med kort!
Adresse og post
Du kan sende post til en deltager på lejren ved at sende til adressen:
Deltagerens navn
FDF Visse
Finurligheden
Blåt rige
8686 FDF Landslejr
Husk børn elsker at modtage post hjemmefra!
Kontakt under lejren
Hvis du har brug for at komme i kontakt med dit barn under lejren, vil vi gerne opfordre til, at
du kontakter en holdleder. På den måde er vi informeret, og kan hjælpe dit barn bedst muligt.
Selvom dit barn har en telefon med på lejr, bør du overveje, om der er behov for, at I ringer
sammen undervejs på lejren.
Læg evt. en besked, eller send en sms - vi har som oftest travlt med sjove aktiviteter.
Lasse Petersen
Tlf. 2243 3157

Helene Huse Jensen
Tlf. 2010 0644

! af 2
2
!

