Kære forældre
Til næste sommer er der FDF Landslejr 2016. Det
sker i dagene 7.-15. juli på FDFs store natur- og
lejrområde ’Sletten’ tæt ved Himmelbjerget og
Silkeborgsøerne.
En landslejr er et af højdepunkterne i FDF, hvor 10.000
FDF’ere fra hele landet mødes – til det bedste FDF kan levere
inden for både lejrliv og aktiviteter, musik og underholdning,
og suset af et stort fællesskab. Det er en oplevelse, som
mange ser tilbage på som noget helt særligt - og det skal dit
barn ikke gå glip af!
Lederne i dit barns FDF-kreds kan fortælle mere om lejren,
men her får I et indtryk af, hvad det vil sige at være på landslejr med FDF.

En by bliver til

Foto Jesper Nord, Torben Thilgreen

Det er noget ganske særligt at ankomme til en stor græsmark
sammen med FDFere fra den anden ende af landet og opleve,
hvordan landslejren på få dage bygges op og alle får indrettet
en hyggelig, kreativ og funktionel lejrplads. Landslejren er et
helt lille samfund med torv med caféer og kiosker, sygehus,
brandstation, egen avis, teknisk servicecenter, kirketelt og
meget mere.

Hver dag er der fastlagt et program, hvor der er sat tid af til
aktiviteter. Det kan være friluftsaktiviteter, lege, opgaveløb
eller udflugter i området. Lejrens tema er leg og deltagerne
vil blive udfordret af legens univers med fantasi, sjov, læring
og dannelse.
Der er også planlagt fælles lejrbål og gudstjeneste for alle,
hvor H.M. Dronning Margrethe er inviteret.

Det nære fællesskab i det store

En lejr med styr på stort og småt

Landslejren er delt op i mindre landsbyer med 200-300
”beboere” og her er der aktiviteter, morgenandagt og underholdning. Hver FDF-kreds har deres 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.
Men man oplever også suset af det store fællesskab, når alle
samles på den store lejrbålsplads og synger, griner og leger
sammen, og man møder FDFere fra den anden ende af landet
– og kommer måske hjem med en dialekt fra den anden side
af Storebælt.
Seniorer fra 15-18 år bor i et lejrområde for sig selv, hvor der
er koncerter og anden underholdning for unge.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan man undgår
kaos med mange tusind 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 til daglig får penge for, og derfor er de erfarne
eller uddannede til opgaven - om det så er at sætte plaster på
knæene, lede regnvand væk fra vejene eller lyse velsignelsen
til morgenandagterne.
For at landslejren bliver en god oplevelse for alle skal lejrens
regler om f.eks. nattero og brandsikkerhed overholdes og
alkohol og stoffer accepteres slet ikke på landslejre i FDF.

Dagligdagen på en landslejr

Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF Landslejr
2016 efter aftale med kredsen. Man kan følge med hjemmefra via nettet. I landets aviser og TV-kanaler er der som regel
fyldt med gode historier om FDFernes oplevelser på Sletten.
Der er wifi på hele landslejren og mulighed for at lade mobiltelefoner op. Man kan altid komme i kontakt med lejrens
ledelse ved akut behov.

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

Følg med hjemmefra

