
Kære FDF’ere  

Så nærmer det sig!  

Snart rejser vi sammen med cirka 10.000 andre FDF’ere til Sletten for at 

deltage i FDF Landslejr 2022! 

Nedtællingen, forberedelserne og den sidste planlægning er i fuld gang, og vi 

håber, at også DU er begyndt at glæde dig.  

Det er vi!  

I dette deltagerbrev kan du læse en masse praktiske informationer. 

Læs det godt igennem sammen med en forælder, så de også får det hele at vide.  

Landslejr 2022  

Landslejrens tema er ”Mod” og vi skal på ekspedition sammen med Amelia og hendes venner for 

at udforske kontinentet Coratia. Vi skal bo i det blå landskab ”Bølgen” i ekspeditionen ”Den 

glitrende kyst”, hvor Vibys kredsplads bliver bygget op og danner ramme om vores lejr i 10 dage. 

Vi er 6 børn og 9 ledere der skal med, dvs. vi er mange og kommer til at bo tæt og skal have lejren 

til at fungere, så vi beder alle om at bidrage med godt humør, tålmodighed, høflighed og 

hjælpsomhed, så vi alle får en fantastisk lejr. 

Lejrens program rummer aktiviteter, andagter, lejrbål, tjanser osv., men der bliver også masser af 

fritid til at hygge, lege, udforske lejrens butikker, udstillinger, iskiosker og legepladser sammen 

med dine FDF-venner fra Viby eller måske nye venner fra andre landsdele.  

Armbånd og Landslejrmærke  

Adgangsbilletten til Landslejr 2022 er et armbånd og Landslejrmærket. Mærket får du på lejren og 

armbåndet sendes til dig. Armbåndet skal du have på, når du ankommer til lejren, men tag det 

ikke på flere dage før. Det er et betalingsarmbånd, som du og dine forældre kan sætte 

lommepenge ind på. Landslejren er kontantløs, så hvis du vil købe en is, slik eller noget grej i FDF-

butikken, skal pengene være på dit armbånd. Forældre kan tanke op flere gange undervejs.  

Vi anbefaler, at der sættes 300-500 kr. ind på armbåndet alt efter, hvad du ønsker at købe på 

lejren (t-shirt, FDF-udstyr eller blot snolder og is). Hvis planen er, at du skal købe både en landslejr 

t-shirt og andet grej i 55Nord butikken (FDF’s grej butik) så er det okay, at der er flere penge på 

armbåndet, så vil vi blot gerne orienteres derom. Dette aftales med dine forældre. Penge, der ikke 

er brugt, kan tilbageføres efter lejren.  

Alle børn og voksne i vores ekspedition modtager en buff, en bøllehat med Den glitrende kyst-

mærke og 3 forskellige mærker til skjorten (fra vores landsdel, fra Den glitrende kyst og 

Landslejrmærket). De er gratis og kan efter landslejren sys/stryges på skjorten, hvis du har lyst. 



Landslejr App  

Til FDF Landslejr 2022 er der en app, som du kan bruge til at finde rundt på lejren, samle badges 

rundt på lejren, finde aktiviteter, som I kan udforske i jeres fritid og læse spændende 

landslejrhistorier. Du kan faktisk også selv skrive spændende nyheder fra din landslejr, som alle de 

andre deltagere kan læse. App’en er en webapp og kan downloades i begyndelsen af juli. Hvordan 

det gøres, kan du læse mere om på landslejr.fdf.dk/landslejrens-app.  

Dine forældre kan også downloade app’en og følge med i program, nyheder og meget andet fra 

lejren.  

Følg med hjemmefra  

Forældre, bedsteforældre eller andre nysgerrige kan følge med på landslejrens hjemmeside 

www.landslejr.FDF.dk. Her vil der være nyheder og oplysninger undervejs på hele lejren. Det 

anbefales at orientere sig på hjemmesiden forud for besøg, da der er god information om bl.a. 

parkering.  

Du kan også følge med på Facebook og Instagram og se billeder og opdateringer fra lejren på 

#FDFLL22 og på kredsens egne sider: fdfvibyj.dk og FDF Viby J´s side på facebook. 

Mobiltelefon  

Det er ikke nødvendigt at have mobiltelefon med på Landslejr, men det er heller ikke forbudt. 

Snak med dine forældre om, hvad er bedst for dig. Vi samler telefonerne sammen på 

kredspladsen, så de kun bliver brugt til lejr-aktiviteter og ikke til spil, tidsfordriv eller om natten. 

Man må gerne medbringe en powerbank til eget forbrug, da der vil være begrænsede muligheder 

for opladning. Desuden skal I regne med dårlig mobildækning på Sletten. 

NB! Vi vil gerne bede om, at eventuel kommunikation mellem børn og forældre foregår via 

lederne, så hvis jeres barn ringer hjem og er ked af det, vil vi rigtigt gerne vide det, så hurtigt som 

muligt.  

I kan altid komme i kontakt med vores forældrekontaktperson Pernille – se telefonnummer 

nederst i brevet.  

Besøgsdag  

Som forælder har du mulighed for at komme på besøg på lejren. 

Du kan se mere info om besøg på: www.landslejr.fdf.dk/besoeg-landslejren. 

Vær tålmodige og forberedt på bilkøer ved parkeringsområderne. Vær forberedt på et par 

kilometers gåtur fra parkeringspladsen til vores lejr. 

Adgang til lejren via båd fra Julsø er ikke tilladt, ligesom kæledyr heller ikke er velkomne. 

Vores kreds-besøgsdag er søndag d. 10. juli, hvor der er god tid i programmet til at lade jeres børn 

vise jer rundt på lejren. I er velkomne efter kl. 11.00 og indtil kl. 20.00. 

Hvis I har et ønske om at besøge jeres barn en anden dag, er det også muligt. Vi vil dog gerne vide 



det af hensyn til vores planlægning. 

Vi har ikke mulighed for at servere mad til jer på kredspladsen, så medbring madpakker eller benyt 

lejrens madboder. Husk at lejren er kontantløs, og I kan derfor kun betale med kort og mobilepay. 

Det er dejligt med kage og andre lækkerier fra søde forældre, men vi har hverken plads eller 

køleskab, så medbring IKKE store bradepandekager. Gerne muffins, cookies eller købekager, der 

kan holde sig. 

Post til lejren  

Du kan sende post til en deltager på lejren, ved at sende til følgende adresse (afsend i god tid!) 

(Bemærk at FDF Landslejr 2022 har sit eget postnummer): 

Deltagerens navn  

FDF Viby J  

Bølgen 

Den glitrende kyst 

8686 FDF Landslejr  

Det er også muligt at give sit barn et lille brev med i tasken eller aflevere post til en leder ved 

afgang. (Vi henstiller til at pakke/brev ikke indeholder slik eller andre snacks. Børnene vil være 

godt forsynet på lejren).  

Bagage drop-off  

For at vi ikke skal bære al vores bagage til lejren, kan du indlevere det i kredshuset fredag den 1. 

juli mellem kl. 16 og 17. Lederne kører derefter kredsens grej og al bagage ud på lejren, dækker 

det hele til for regn, og så står det klar, når vi traditionen tro ankommer til fods onsdag. 

Du skal pakke vandtæt og på en måde, hvor bagagen kan flyttes nemt, gerne i én rygsæk eller én 

sportstaske, som kan bæres på ryggen. Liggeunderlag og sovepose kan eventuelt pakkes i en stor 

gennemsigtig plasticpose. Har du/I ikke mulighed for at komme fredag den 1., så ring til Martin 

som er vores holdleder (telefonnummer sidst i brevet). Onsdag d. 6. juli skal du derfor blot 

medbringe en lille turrygsæk med dit regntøj, eventuelle værdigenstande og medicin, samt din 

fyldte drikkedunk og madpakke. Madpakken er noget af det vigtigste, da madboder og -udlevering 

ikke er i gang, når vi ankommer til lejren. Vi sender en reminder om det lige før lejren. 

Afgang til lejr – hentning fra lejr  

Onsdag d. 6. juli mødes vi alle kl. 9.00 på parkeringspladsen ved Mega Syd (Ringvej Syd 82, 8260 

Viby J). Her kommer en bus og henter os. Vi vinker farvel og kører sammen med FDF Beder-Malling 

til Landslejr 2022. Her ankommer vi kl. 10.00 på en parkeringsplads, og skal derefter gå det sidste 

stykke vej til vores lejrplads. Her skal du have de gode vandresko på.  

Når vi skal hjem igen fredag d. 15. juni, har vi lagt følgende plan: 

Forældrene mødes kl. XXXX ved Mega Syd (Ringvej Syd 82, 8260 Viby J) og her ankommer vi med 



busser, som da vi tog afsted. Igen har vi kun vores turrygsække med, da den store bagage bliver 

fragtet med trailer tilbage. Den kan I hente ved kredshuset d. XXXX kl. XXX. De gule X’er betyder, 

at vi endnu ikke har fået et tidspunkt for hjemkomst, men det sendes til jer, så snart vi har 

oplysningen. 

Vi er klar over, at nogen måske er på arbejde i det nævnte hjemkomst-tidsrum, men vi håber det 

alligevel kan lade sig gøre. Vi regner med, at I selv kan koordinere dette, hjælpe hinanden med 

samkørsel m.v. ellers må I sige til inden lejren.  

Pakkeliste  

På FDF Landslejr 2022 skal du være udendørs, uanset vind og vejr i 10 dage. Derfor er det 

nødvendigt at medbringe praktisk tøj og udstyr. Da det er første gang på Landslejr for alle 

kredsens børn, så sig til, hvis der er noget grej I mangler. Så har kredsen muligvis noget, der kan 

lånes. Hele familiens sommerbudget skal ikke gå på at skaffe grej. 

Din turrygsæk, der indeholder:  Kryds 

Drikkedunk med vand (ikke saft!)  

Regntøj – både jakke og bukser  

Madpakke til frokost onsdag  

Evt. mobiltelefon, medicin  

 

Det har du på, når vi mødes:  Kryds 

FDF-skjorten (hvis du har en)  

Landslejrarmbånd (på armen)  

Vandrestøvler/gode kondisko  

Evt. solhat, solcreme.  

 

Dette pakker du i din VANDTÆTTE bagage: (rygsæk eller sportstaske) Kryds 

Sygesikringsbevis eller kopi (put det i toilettasken)  

Sovepose  

Evt. pude (man kan også bruge en trøje til pude)  

Evt. lagenpose eller tæppe (hvis du har let ved at fryse)  

Liggeunderlag (ikke luftmadras!)  

Sovedyr/bamse  

Nattøj  



Varmt tøj og praktisk tøj (Alle får en bøllehat, men har man let ved at fryse kan en 

tynd hue måske også være en ide) 

 

Striktrøje / fleecetrøje  

Evt. skiundertøj  

Bukser  

Shorts  

T-shirts  

Strømper + varme sokker  

Undertøj  

Badetøj  

Gummistøvler  

Sportssko (til løb og leg)  

Sandaler  

Toiletsager: deodorant, sæbe, tandbørste, tandpasta, solcreme, myggebalsam m.v.  

Evt. medicin (afleveres til din leder når vi mødes)  

Meget gerne et simpelt armbåndsur (hvis du har et)  

Håndklæde  

Lommelygte/pandelampe  

Solhat/kasket (ellers så kan man nøjes med bøllehatten)  

Dolk (hvis du har én og har lyst til at have den med)  

Telefon (hvis du har lyst) inkl. oplader  

Evt. powerbank  

En pose til vasketøj  

Godt humør, sjove vittigheder  

Vi henstiller til at slik, sodavand og chips ikke bliver givet med på lejren – der vil være rigeligt 

snacks og andet til alle.  

HUSK at sætte navn i alle dine ting. 

I behøver ikke pakke spisegrej, da vi har det med fælles fra kredsen. Det samme gælder for 

viskestykker. 

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 kredsens forældrekontaktperson. På den måde er vi er informeret og kan hjælpe dit 

barn bedst muligt. Selvom dit barn måske har en telefon med på lejr, bør du overveje, om der er 

behov for, at I ringer sammen undervejs på lejren. Ofte er intet nyt godt nyt      

Oplever vi hjemve, gør vi i første omgang en indsats for at barnet kommer over den. Det sker at 

man får hjemve undervejs og vi har erfaringer med, at det til dels kan undgås, hvis I forældre ikke 

pylre for meget om barnet og især ikke tilbyder, at det kan ringe hjem eller blive hentet, hvis det 



bliver ked af det. Barnet vil på et tidspunkt blive træt og kan så blive lidt ked af det. Hvis der er en 

mulighed for, at mor/far kan komme og hente, er vores oplevelse, at så vil barnet insistere på det. 

Hvis I forældre har udtrykt tiltro til, at barnet sagtens kan klare sådan en lejr selv, så er det 

sværere at ringe og ville hentes. 

Vi ser helst, at der ikke ringes hjem eller til barnet og at de ikke tager hjem undervejs, da det hele 

oftest bunder i træthed og alt er godt næste morgen. Hjemve smitter hurtigt, og hvis et barn tager 

hjem, vil resten med. Vi ledere har mange års erfaring med at tage på lejr med børn og også med 

at håndtere hjemve. Ring gerne, hvis der er er tvivlsspørgsmål også inden lejren. Den gode dialog 

og samarbejde med jer forældre er vores bedste redskab i forhold til at forhindre og afhjælpe 

hjemve. Vores ambition er at alle børn, forældre og ledere får en god oplevelse med det at skulle 

på lejr. Vi er meget opmærksomme på alle børn og voksnes trivsel på lejren. 

Børnene får også tydeligt anvist, hvor vi ledere sover, hvis de vågner om natten og har brug for 

hjælp.  

 

Hvis jeres barn har nogle allergier, sygdomme, særlige behov eller bruger medicin, så må I meget 

gerne skrive eller ringe til Mette (mettegrube@gmail.com, tlf. 22999896), som vil stå for den del 

på lejren. Har I allerede drøftet de særlige behov med barnets leder, så er Mette informeret den 

vej igennem. 

 

Vær opmærksomme på at helt til slut i dette brev er en klatre- og sejladstilladelse. Hvis vi skal 

kunne være med på poster der indeholder enten klatring eller sejlads, skal vi bruge en 

underskrevet tilladelse fra jer. I kan printe den ud, underskrive og lægge i barnets baggage, så vi er 

sikker på, at den kommer med. Fortæl jeres barn, hvor den ligger, så vi kan finde den. 

 

Restbetaling for deltagelse i Landslejr 2022 

Der er ved tilmelding betalt et depositum, og vi kender nu beløbet for betaling af den sidste del. Vi 

har været heldige at få flotte tilskud fra Sognestøtten i Viby J, Aarhus Y’s Men’s Club Marselisborg, 

samt fra kredsen, som alle har givet 500 kr. pr. deltager (1.500 kr. i alt pr. deltager). Det 

resterende beløb til betaling lyder derfor på 260 kr., som opkræves fra kredsen.  

 

Kredsens holdleder: Martin Svalø, mobil: 31 67 93 95 

Kredsens forældrekontaktperson: Pernille Dannevig Jakobsen, mobil: 21 83 97 44 

 

Sikke meget information. Men dette er heller ikke en almindelig sommerlejr. Det er LANDSLEJR 

2022 – en oplevelse for livet!  

mailto:mettegrube@gmail.com


Gode FDF-hilsner  

Alle dine ledere fra FDF Viby J 

Klatre- og svømmetilladelse 

For at der kan deltages i klatre- og svømmeaktiviteter på Landslejren, skal der gives en 

forældretilladelse. 

Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at vores barn må deltage i klatre- og svømmeaktiviteter på 

Landslejr 2022. 

 

Barnets navn: _______________________________________________ Dato: ______________ 

Forældres underskrift: _____________________________________________ 

 

FDF Viby J gør opmærksom på, at al klatring og svømning foregår på eget ansvar i lighed med al 

anden fritidsaktivitet og idræt.  

Til oplysning kan det siges at:  

 

• Der vil være FDF-uddannede klatreinstruktører til stede under klatreaktiviteter. 

• Der vil være livredder til stede under svømmeaktiviteter. 

• Alt udstyr er godkendt og efterset i følge gældende regler. 


