Deltagerbrev til FDF LANDSLEJR 2022
Nu nærmer landslejren sig med hastige skridt, og det er tid til de sidste informationer. I er altid
velkomne til at kontakte én af lederne, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. HUSK desuden at
resten af deltagerprisen (1.160 kr.) skal betales senest d. 1/6, til Klovborg FDF, husk at skrive
barnets navn på overførelsen.
Du skal medbringe:
Ankomst
I den store taske:
Vi skal mødes d. 6/7 kl 11.00 v. Brugsen i Gl. Ry (adr.
Sovepose
Ryesgade 28, Gl. Rye, 8680 Ry). Sammen vil vi gå ind til
Liggeunderlag
Sletten, og finde vores lejrplads. Husk en madpakke til
Pude
middag, en flaske vand samt en rygsæk at have det i.
Nattøj
FDF skjorte
Bagage
Lommelygte/pandelampe
Vi kører jeres bagage ind på Sletten inden lejren starter. I
Undertøj
skal derfor aflevere jeres bagage i Kernehuset søndag d.
Strømper
3. Juli imellem kl. 13-14. Hvis I ikke har mulighed for at
Varm trøje
komme forbi denne dag, skal I kontakte en leder for at
T-shirts
aftale et andet tidspunkt.
Bluser
Bukser
Lommepenge
Shorts
Landslejren er i år kontantløs, det betyder at inden vi går
Badetøj
på ferie vil alle deltagere få et armbånd med hjem, som
Min. 2 håndklæder
skal med i tasken, når vi skal afsted. Armbåndet er linket
Toiletsager
til en konto, som I sætter lommepenge ind på.
Solcreme og myggespray/stift
Sandaler
Vi anbefaler ca. 40 kr. pr. dag, vi har ikke mulighed for at
Sko Gummistøvler/vandrestøvler
styre børnenes daglige forbrug, så tag en snak med dit
Mobil + oplader
barn om at pengene skal holde til hele lejren.
evt. powerbank
55 grader Nord vil være til stede under hele lejren, så hvis
Hat/kasket til skygge for solen
I sætter ekstra penge ind på børnenes armbånd til
Betalingsarmbånd
bestemt udstyr, fx landslejr t-shirten, vil vi gerne gå med
I en lille rygsæk til gåturen:
dem op og få købt det rette, blot vi får besked.
Madpakke til onsdag middag
Bemærk besøgende vil heller ikke have mulighed for at
Drikkedunk
betale med kontanter, men der er både mulighed for at
Regntøj
betale med dankort og mobilepay.
Sygesikring (afleveres til lederen)
Mobiltelefoner
Mobiltelefonerne vil være en del af lejren, det er derfor en god ide at have den med, hvis man
har en. Der er dog også mulighed for at overleve uden, og derudover kan der også laves en
aftale med lederne om, at de passer på den noget af tiden.

Der vil være gratis wi-fi på lejren, og inden lejren vil det også være muligt at downloade en app
til landslejren, hvor man bl.a. kan se programmet for lejren.
Vi har adgang til begrænset opladning i lejren, så tag gerne en powerbank med, hvis du har én.
Besøg
Vi vil rigtig gerne have besøg. Og det vil passe rigtig godt, hvis I kan komme og besøge os
søndag fra kl. 13.00. Tag gerne en madkurv med til aften hvis I ønsker at spise her. Der kan kun
købes lette retter og snacks på lejren. Dog kan i komme på besøg hver eftermiddag. Giv gerne
et praj hvis I planlægger et besøg og fortæl os meget gerne hvornår, så sørger vi for at være
hjemme.
Der er ingen entre til lejren, men det koster dog 100 kr. at parkere, så kør evt. sammen.
Bemærk at landslejren er røgfrit område, og der må kun ryges på de opmærkede områder.
Derudover er hunde og andre husdyr ikke velkomne på lejren pga. de mange mennesker vi er
samlet på ét sted.
Kontakt
Vi vil gerne frabede os at der telefoniskkontakt (både tale og sms) efter kl. 18, da der vil være
aftenaktiviteter, og vi derefter vil arbejde frem mod ro i lejren.
I er altid velkommen til at kontakt Susanne, 52 39 78 00, eller Line, 21 83 78 59. HUSK at vi kun
kan hjælpe med evt. problemer, hvis vi kender til dem.
Medier på lejren
Vi vil selv forsøge at opdatere vores facebookside så flittigt som muligt. Måske er vi heldige at
forskellige TV-programmer laver udsendelser fra lejren.
Hjemtransport
Vi kører sammen med vores senior fra seniorkredsen hjem i bus til friskolen. Nærmere
tidspunkt følger, så hold øje med sms og Facebook.

Vi glæder os til en masse gode dage fyldt med oplevelser!
Hilsen Lederne:
Line, Mona, Dan, Amalie, Jesper, Signe, Lars, Anders og Susanne

