Tag min hånd

- og lad os udforske MOD sammen på FDF Landslejr 2022

Det kildrer i maven, når man tager mod til sig og kaster sig ud i noget man ikke
har prøvet før - en samtale med et andet menneske om noget vigtigt i livet, en
svævebanetur hen over søen eller måske når vi indimellem træffer et valg,
om at gå nye veje.
Temaet på FDF Landslejr 2022 er mod - fordi det kræver
mod at udforske, udfordre og udfolde sit ståsted i
livet. Vi mennesker er modige - og vi finder ofte modet
sammen med andre. En god ven. En i familien. Eller en
FDF-kammerat. Sammen med andre mennesker kaster
vi os ud i livet og udforsker det. Nogle gange slår vi os og
nogle gange fejler vi - og andre gange opdager vi noget
nyt om os selv og hinanden. Måske noget, som rykker
vores ståsted og som bliver til stjernestunder vi husker
resten af livet.
Når vi som FDFere er nysgerrige på hinanden og på livet,
så er vi på vej mod et ståsted. Et ståsted, som altid vil
være i bevægelse - og som vi skal udforske sammen
på landslejren. Derfor vil du møde temaet ‘mod’ i
programmet, på lejrbålsscenen, i forkyndelsen og mange
andre steder på FDF Landslejr 2022.
Du kan være med til at udfolde modet hjemme i jeres
kreds - i jeres forberedelser til landslejren, i snakke
omkring ledermødebordet eller i den måde I indretter
jeres kredsplads. Det er nemlig dig og din kreds der
bestemmer, hvordan jeres landslejrvirkelighed ser ud.
Hvordan I bor sammen, laver mad, sover, spiser og hvilke
ritualer der er på jeres hjemlige kredsplads. Sammen
udfolder vi ‘modet’ på FDF Landslejr 2022.

En eventyrlig opdagelsesrejse
På FDF Landslejr 2022 skal vi alle afsted på en eventyrlig
opdagelsesrejse til et uopdaget kontinent, der hedder
‘Coratia’. Dette særlige kontinent består af syv landskaber,
der tilsammen udgør det fantastiske fantasi-kontinent
vi alle rejser til i vores luftballon. De gamle fortællinger
lyder, at der i Coratia gemmer sig ‘modets hjerte’ - en
besynderlig Kronkordius, som for alt i verden ikke må gå i
stykker eller falde i de forkerte hænder.
En smilende FDF-pige ved navn Amelia har, oppe på det
mørke loft, fundet sin bedstefars gamle logbog fra hans
mange opdagelsesrejser. På én af rejserne har han, som
det første menneske, opdaget Coratia. Men bedstefaren
er sidenhen aldrig dukket op. Amelia har besluttet at
samle en lille ekspedition og drage afsted i sin luftballon
mod Coratia - og hun drømmer om at alle FDFere fra
hele landet gør det samme. Det kræver sammenhold og
mod, at tage på en eventyrlig opdagelsesrejse til Coratia.

Vidste du...at ‘Coratia’ kommer af det engelske ord
‘courage’, som betyder mod.

Ekspeditioner og Landskaber
Det kræver mod at tage på opdagelsesrejse - og derfor
skal I som kreds gøre jer klar til at rejse afsted, som en
del af en ekspedition bestående af 5-15 øvrige kredse
fra samme landsdel. Tilsammen udgør I en ekspedition,
der letter i jeres luftballoner hjemmefra kredshusene og
lander i Coratia. Som ekspedition flytter I ind i et af de
7 landskaber, sammen med ekspeditioner fra 5-7 andre
landsdele.
Som kreds og ekspedition kan I give liv til og udforske
det landskab I bor i - og i løbet af lejren give jer tid til
at udforske alle de andre landskaber. Landskaberne
har en farve hver og hedder “Den mystiske jungle”,
“De gådefulde grotter”, “Den uendelige ørken”, “Den
sprudlende sump”, “Den glitrende kyst” og “Den
buldrende vulkan”. Det syvende landskab er familielejren
og hedder “Den blomstrende eng”.
Hvert landskab har en legestation, der udfolder
forskellige former for mod - og som indbyder børn,
unge og voksne til leg, tid sammen og modige oplevelser.

Forberedelse til FDF Landslejr 2022
I kan, som kreds, forberede jer på landslejrens tema
om mod på mange måder. Kast jer ud i det, og gør
det til jeres.
Der er tre trin i forberedelserne til landslejren:

1. En flaskepost starter hele fortællingen
FDF-pigen Amelia flyver rundt i sin luftballon over hele
landet og smider flaskeposter ned til alle FDFere - til
pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere. Bare
så du lige ved det, så er det bare noget vi leger. For det
er nemlig din opgave som FDF-leder eller holdleder i
kredsen, at få hver FDF-klasse til at finde en flaskepost
til et kommende FDF-møde eller på en weekendtur i
løbet af efteråret (september-november). Lav en sej
flaske, put flaskepostbrevet i og smid flaskeposten i
noget vand, som FDF-klassen kan finde på en sjov måde.
Det kan være i den lokale branddam, i en stor vandpyt
udenfor kredshuset, i håndvasken i køkkenet eller måske
i svømmehallen på weekendturen.

Lad børnene finde flaskeposten og læs brevet sammen

kredsen. Sæt derfor nogle FDF-møder af til at bruge dette

- og så kan du sætte gang i snakken om FDF Landslejr

materiale hos pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer.

2022.
På landslejrkurset får du 7 flaskepostbreve til din kreds,

3. Ekspeditionens forberedelses-weekend

trykt på vandfast papir, klar til at putte i en flaske

I jeres ekspedition tager I på en fortræningslejr i

derhjemme. Du kan altid printe flere breve fra

weekenden den 22. - 24. april 2022. Her kan I gøre jer

landslejrens hjemmeside.

klar til at være ekspedition sammen - og snuse til

Vidste du…at du ikke behøver at åbne et af de sammenrullede flaskepostbreve for at smuglæse brevet fra Amelia?
Vi har lagt en kopi i din mulepose, så du kan få stillet din
nysgerrighed allerede her på landslejrkurset.

2. Flere fortællinger og et sejt forberedelseskit

aktiviteter, lejrliv, underholdning og andagter, der hænger
sammen med landslejren. Sæt kryds i kalenderen og skab
en sjov fortræningslejr sammen.

Pust liv i landslejren
Det er dig som leder, der giver fortællingerne og temaet
om mod liv frem mod, og på selve, landslejren. Du er

Til foråret 2022 modtager kredsen et forberedelseskit

vigtig for børnenes og seniorernes nysgerrighed på, hvad

med flere fortællinger om Coratias eventyrlige

alt det der landslejr er for noget. Pust liv i landslejren på

landskaber. Sammen med disse fortællinger vil der være

den måde, der passer jeres kreds bedst - og inspirerér

aktiviteter, andagter og ledermøde-samtaler - som sætter

hinanden på facebooksiden “Landslejr 2022 - leder til

temaet om mod i spil for både børn, unge og voksne i

leder”.

