
HVORNÅR ER VI AFSTED?

HVOR SKAL VI VÆRE?

HVAD SKAL VI?

PRIS

FDF LANDSLEJR 
2022 ER I SIGTE! 
Til sommer skal vi på opdagelses-
rejse og lejr sammen med 10.000 
andre FDFere fra hele landet. Når 
vi sammen med Amelia skal udfor-
ske kontinentet Coratia, kommer 
det til at kræve mod og forbe-
redelse. Derfor mødes vi på en 
ekspeditionsweekend her i foråret, 
for at blive helt klar på det store 
landslejrsus. Der bliver holdt 36 
ekspeditionsweekends over hele 
landet – samtidig.

Kom med – vi glæder os til at 
varme op til landslejren sammen 
med dig.

Kom med på  
ekspeditionsweekend  
med

TILMELDING 
Du kan tilmelde dig ekspeditionsweekenden ved at give en  
high-five til din holdleder. Du kan også tilmelde dig via dette link:


	Ekspeditionsnavn 1: Bølgen
	Specielt for vores kreds 1: TIlmeldingsfrist 1/4 (Ikke en aprilsnar)
 
Husk at du også er velkommen uanset om du skal med på Landslejr eller ej.
	Pris: Prisen for at deltage på ekspeditionsweekend for vores
ekspedition er 150,00 kr.
	Hvad skal vi?: På ekspeditionsweekenden skal vi møde de andre
FDF-kredse, der bor i samme ekspedition. Vi sover i telt,
laver mad på bål, tager på løb og får endnu mere af fortællingen om kontinentet Coratia. Der vil selvfølgelig være lejrbål med underholdning og sange. Og der vil være masser af lege, hvor vi hjælper hinanden til at finde mod.
	Hvor skal vi være?: Vi mødes ved DCH Skanderborg (Teglgraven 6, 8660 Skanderborg). Herefter går vi i samlet flok til Skanderborg-Stillings kredshus. Da I selv skal bære jeres ting skal de pakkes i en god rygsæk eller lignende.
	Hvornår er vi afsted?: Ekspeditionsweekenden er d. 22.-24. april 2022. Vi starter fredag klokken 18:00. og slutter igen søndag kl. 14:00. 
Da vi mødes kl. 18.00 skal I sørge for at have spist inden I kommer. 
	Tilmeldingslink 1: flexbillet.dk/fdfvibyj


