
 

 

Er du klar til FDF Landslejr 2016? 
Deltagerbrev 
 
Kære FDFer 
 
Nu varer det ikke længe inden FDF Landslejr 2016 skydes i gang, og du sammen med 11.000 
andre mødes på Sletten til leg og fællesskab i ni dage. Inden vi mødes er her lidt praktiske 
informationer til dig og dine forældre.  
 

PROGRAM 
FDF Landslejr 2016 er fyldt med leg og spændende aktiviteter. Hvis du vil læse mere om 
programmet i netop dit Rige og se, hvad de forskellige programpunkter går ud på, kan du finde 
info på landslejr.FDF.dk/program. 
 

APP 
Til FDF Landslejr 2016 er der en app med program, kalender, kort over Sletten. Du kan også finde 
sange, mærker og mange sjove lege. App’en kan downloades fra midten af juni på 
FDF.dk/FDFapp 
Dine forældre kan også downloade app’en og følge med i programmet og nyheder fra lejren.  
 

HUSK DIT ARMBÅND 
Du skal huske at medbringe dit landslejrarmbånd og tanke dine lommepenge på armbåndet 
inden du tager afsted, for man kan ikke betale med mønter og sedler på lejren. Du kan se mere 
om armbåndet på landslejr.FDF.dk/tankop 
 

PAKKELISTE 
På FDF Landslejr 2016 skal du være udendørs uanset vind og vejr i ni dage, og det er derfor 
nødvendigt at medbringe praktisk tøj og grej. Det er vigtigt at du pakker dine ting i en rygsæk, for 
vi skal gå det sidste stykke ind på lejren. I rygsækken skal du pakke:  
 
FDF-skjorte 
March & Lejr 2016 
Landslejrarmbånd (tag det på armen!) 
Sygesikringsbevis 
Spisegrej (tallerken, dyb tallerken, kop, 
mug, kniv, gaffel, ske) 
Sovepose 
Lagen/fleecepose hvis du ofte fryser i 
soveposen 
Liggeunderlag 
Nattøj 
Badetøj 
Varm trøje 
Bukser 
T-shirts 
Strømper 
Varme sokker 

Undertøj 
Regntøj og gummistøvler 
Sportssko (til løb og leg) 
Sandaler 
Toiletgrej 
Håndklæde 
Viskestykker (2 stk) 
Telefon (hvis du har lyst) 
Powerbank, hvis du har en  
Lommelygte/Pandelampe (bedst til 
nataktivitet) 
Dolk 
Drikkedunk med skruelåg (2×0,5 L eller 1L) 
Solhat 
Solcreme 
Myggemiddel 
Evt. en lille turrygsæk 



 

 

 

AFREJSE OG HJEMKOMST 
Vi tager afsted fra Kredshuset 7/7 kl. 08.30 og kommer hjem igen 15/7 kl. 14.00. 
 

TIL FORÆLDRE 
Som forælder har du mulighed for både at besøge landslejren og følge tæt med hjemmefra.  
 
Følg med hjemmefra 
Du kan følge med i landslejren hjemmefra på landslejrens hjemmeside landslejr.FDF.dk. Her vil 
der være nyheder og oplysninger undervejs på lejren. Du kan også følge med på Facebook og 
Instagram og se billeder og opdateringer fra lejren med #FDFLL. Du kan også downloade 
landslejrens app. Så får du nyheder, program og opdateringer fra sociale medier samlet ét sted.  
Du kan naturligvis også følge med på kredsens egen facebook side, hvor der løbende vil blive 
opslået nyheder og billeder fra aktiviteter og lejrliv i kredsen. 
 
Besøgsdag 
Som forælder har du mulighed for at komme på besøg på lejren, dog frarådes besøg mandag af 
hensyn til aktiviteterne. Send besked via sms til 30577325, inden du kommer, så vi kan være til 
stede. Bemærk, at der er en parkeringsafgift for biler på 100 kr.  
Du kan se mere info om besøg på lejren på landslejr.FDF.dk/gaest. 
 
Husk at lejren er kontantløs, og du kan derfor kun kan betale med kort.  
 
Adresse og post 
Du kan sende post til en deltager på lejren ved at sende til adressen: 
[navn] 
FDF Spandet-Roager 
Vejrmøllen 
Det gule Rige 
8686 FDF Landslejr 
 
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 holdleder Egon Christensen på 30577325, så 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. 


