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Udfyld tekstboksene herunder med din egen tekst (Husk at slette denne tekst).
Brug tabulator til at klikke gennem felterne.

Hvad

Hvor

Landslejren er noget af det største, man kan opleve som
FDFer. Her er vi på lejr sammen med titusinde FDFere
fra hele landet.

På Sletten skal vi bo i det lilla landsskab, der ligger i det
område, der til dagligt kaldes Frugthaven. Inden lejren
får du et kort over lejrområdet, så du kan finde rundt på
Sletten.

Hvem

Tilmelding

FDF Landslejr 2022 er for alle pilte, væbnere,
seniorvæbnere, seniorer og ledere i FDF. Men det er
også muligt at deltage som familie i familielejren eller
som medarbejder.

Du skal tilmelde dig fra landslejrens hjemmeside
landslejr.FDF.dk. Tilmelding åbner den 1. december, og
sidste frist for at tilmelde sig er den 1. marts 2022.

Hvornår

Besøg landslejren

Selve lejren foregår fra den 6.-15. juli 2022. For FDF
(kredsens navn) starter lejren allerede den 5. juli, hvor vi
i bus bliver transporteret til Ry. Herfra vil vi gå de sidste
10 kilometer til Sletten. Vi overnatter undervejs på en
sportsplads nær lejrpladsen.

Forældre og venner er velkomne til at besøge FDF
Landslejr 2022 efter aftale med kredsen. Man kan følge
med hjemmefra på landslejrens hjemmeside, sociale
medier, i landets aviser, de landsdækkende TV-kanaler
og på kredsens Facebook.

Pris

Vil du vide mere

Den samlede pris for lejren er kr. 1.795,- De første kr.
500,- Betales ved online-tilmelding, resten opkræves
den 1. Maj af kasseren.

Du kan finde flere informationer om FDF Landslejr 2022
i den trykte indbydelse, du har fået af din leder, og på
hjemmesiden landslejr.FDF.dk. Du kan også tage fat i
holdleder (holdlederens navn og evt. telefonnummer)
der kan svare på alle dine spørgsmål.

Yderligere informationer
Har kan du skrive de informationer som ikke passer ind
andre steder. Mangler I tanter, skal der findes forældre
der køre til sletten eller har I andre praktiske ting I
ønsker at skrive i indbydelsesmaterialet.

