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NAVN
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 Kan køre TIL Aktivlejren       Kan køre FRA Aktivlejren    
 Medbringer kage/boller/frugt

 Jeg giver tilladelse til at mit barn deltager på Aktivlejren
 Jeg giver tilladelse til at mit barn deltager i 

 kano og kajak eller klatregrupperne
 Jeg bekræfter at mit barn kan svømme 200 meter

Forældreunderskrift

Medbringer Musikinstrument

AKTIVLEJR 
27. - 29.  SEPTEMBER 

2019
PÅ FRILUFTSCENTER SLETTEN
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Henrik Pedersen, Michael 
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billeder lånt fra Aktivlejrs 

Facebook side.
Designet af: Mediegrafiker 

Malene Boel Kronborg

TILMELDING TIL AKTIVLEJR

Hvilket?

Tlf.:

Mail:



På Kagegensyn!

TID OG STED
DATO: 27.-29. september 2019
STED: FDF Friluftscenter Sletten,  
 Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Vi skal møde ved og er tilbage samme sted:

 

 Fredag kl. 

 Søndag kl.  

 Pris  

Indbetaling til (Mærk indbetalingen med Aktivlejr og deltagerens fulde navn):

 MobilePay 

Tilmelding afleveres til din leder senest:

. september 2019

Reg. Kontonr.

FÆLLES- 
PROGRAM
FREDAG
 20.45 Stemningsfuld  
  aftengudstjeneste

LØRDAG
 8.45 Morgensang og  
  gruppestart
 20.00 Lejrbål
 22.30 Natløb 

SØNDAG
 8.30 Gruppestart
 13.30 Fælles aktivitet
 15.00 Farvel og  
  på gensyn

Alle væbnere og seniorvæbnere fra Landsdel 2 og  
Thy mødes hvert år på Aktivlejren. Her får du nye venner,  
prøver spændende aktiviteter, og får en fantastisk efterårs- 
oplevelse. Aktiviteterne foregår i grupper, og der er alt fra 
Sundt slik og Smedje til Vildmark og Vand. På de næste 
sider kan du se de forskellige grupper, og du kommer med 
i en af dem hele lørdagen og søndag formiddag. Du skal 
skrive de 3 du bedst kunne tænke dig på tilmeldingen  
– så lover vi, det bliver en af dem du får.
Når der ikke er gruppetid, spiser og 
bor du sammen med din kreds i telt, 
og der er masser af tid til at hygge 
sammen med de andre kredse.

HASTIGHEDS- 
BEGRÆNSNING  

30 KM/T  
OVERALT PÅ  

OMRÅDET

FRILUFTSKØKKENET
Denne aktivitet er for dig som  
gerne vil lære eller blive bedre 

til at lave lækker mad på bål og 
Trangia. I de grønnes køkken vil du lære 
at lave klassiske og nye friluftsretter. 
Samtidigt vil vi vise dig at man ikke behøver 
et rigtigt køkken for at lave god mad. Vi kan 
godt love dig, at der vil være noget for enhver 
smag og også noget til den søde tand. Ild, røg, ny 
viden og lækker mad er en garanti. Så kom frisk og 
få en hyggelig weekend sammen med os :-) Vi spiser sammen  
i gruppen lørdag middag, til gengæld har du tidligere  
»fri« lørdag eftermiddag. MEDBRING: Dolk, bestik,  
tallerken, krus, viskestykke, regntøj, evt.  
bålhandsker og det gode humør!

SUND SLIK
Slik behøver altså ikke altid  
være Familie Guf og Matador 

Mix. Du kan let selv lave slik... 
og tilmed sund slik. Numme num...vi skal 
hele weekenden lave sund slik og næsten 
sund slik. Der er masser af muligheder og 
så er det både hyggeligt og sjovt. 
MEDBRING: En lille skarp køkkenkniv,  
   en saks og et glas.

SE KAGEN VOKSE,  
HVOR KREATIV ER DU?

I år er det 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen 
under slaget ved Lyndanise i Estland. Derfor er årets kagetema 

DANMARK. Så har du en konditor i maven og tungen lige i munden, 
skal du med i denne kagetastiske gruppe! Vi bygger kager op med 
fondant, kokos, popkorn, farver, glimmer  
og hvad fantasien lige byder på! 
MEDBRING: 
1. En skærefast bradepandekage, UDEN fyld og pynt,  

ca. 40x35 cm, gerne på et fad eller i bradepande
2. Kagerulle
3. Evt. udstyr til fondantformning
4. Forklæde, så dit tøj ikke bliver smurt ind i kage
5. Gode ideer til tema, fra en oplevelse i Danmark.

NATURKREA
Vi skærer, snitter, limer
Alt imens vi griner

Vi bruger naturens kreative ting
Kom og vær med, så går vi i sving!

VELKOMMEN TIL 
AKTIVLEJR
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GRUPPEVALG
Husk at vælge tre FORSKELLIGE grupper. Hvis du 
ikke har valgt tre forskellige grupper, vælger vi en 
gruppe for dig, hvis dit første ønske er overfyldt.

PRIVATLIV OG FOTO
Ved tilmelding accepteres at dit barns oplysninger 

behandles efter landsdelens privatlivspolitik, 
som kan findes på https://fdf.dk/landsdel2/

om-landsdelen/privatlivspolitik/ 
Her står bl.a., at vi tager billeder af del-

tagerne og bruger dem, fx i lokalavisen, 
på en fremtidig indbydelse eller på 

Aktivlejrens Facebook side. Hvis man 
vil undgå personbilleder, siger man 

det bare til fotografen.

FORÆLDREUNDERSKRIFTER
Husk at dine forældre skal skrive under på at  
du har tilladelse til at deltage i klatre- og  
sejladsaktiviteter, samt at du kan svømme  
mindst 200 meter, hvis du skal deltage  
i Kano- og kajak.

MEDBRING
Sygesikringsbevis, almindeligt weekend- 
udstyr til udendørs aktivitet og overnatning, 
spisegrej, Sovepose, March & Lejr samt 
evt. lommepenge til “Tutten” og Friliv.dk. 
Måske kræver din gruppe at du med-
bringer noget specielt, husk også 
dette. Og selvfølgelig:  
MASSER AF GODT HUMØR!

ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER

TUTTEN
Aktivlejren har 
sin egen TUT 
hvor du kan købe 
slik og sodavand 
– så du må godt  
tage lomme- 
penge med.

  OG FDF BUTIK
Lørdag kl. 9.30-18 er der åbent i butikken ved 
Det ny Sletten. Her kan du købe FDF-ting og 
Friluftsudstyr. Benyt lejligheden til at se, købe 
eller prøve, så du ved præcis hvad du skal ønske 
dig til jul.

SKURKE  
AKADEMIET

Synes du også, at de godes side  
er blevet lidt for kedelig?   

Så meld dig til Skurke Akademiet.  
Her kan du få finpudset i et ord, flygte i stedet for 
flugte, stjæle og begå indbrud. 
Vi arbejder både højt og lavt, langsom og hurtigt,  
og er primært udendørs. Så vær klar på lidt af  
hvert, og bliv uddannet skurk på Skurke Akademiet.

SÆBEKASSE- 
BILENS  
FORMEL 1

Vi bygger toptunede sæbekasse- 
biler og rykker op i sæbekassernes fuld-
blodsklasse formel 1. Vi bygger toptunede 
formel 1 sæbekassebiler med hamre, søm, 

save og træ, så de kan klare det store 
Formel 1 grand¬prix på Sletten. 

MEDBRING: Cykelhjelm/styrt-
hjelm og kørehandsker

VÅGEN I NATTEN
Kan du heller ikke vente til solen er gået ned, 
og mørket har lagt sig over landskabet? Er du 

glad for tema og kan godt lide at samarbejde  
om at klare dig mod det onde? Så er dette gruppen 

for dig! Sammen skal vi opleve sletten efter  
mørket falder på, og kæmpe i den gode sags 
tjeneste hele natten. Gruppen har  
program om natten og sover om dagen.
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KOM TIL EFTER- 
SKOLERNES DAG! 
Du kan godt nå det, selvom du  
har været på Aktiv Lejr  
hele weekenden 

– Vi holder åbent  
Søndag 29. september! 
Hvis du elsker FDF, så er  
vi ret sikre på, at du også vil 
elske os, da vi alle samarbejder 
med FDF. Vi glæder os til at se dig 
og din familie til Efterskolernes Dag. 

Se mere om Vesterbølle Efterskole på www.v-e.dk / tlf. 98 64 53 80 
eller Hardsyssel Efterskole på www.hardsysselefterskole.dk / tlf. 97 46 47 33

TORTINERNES  
HEMMELIGHEDER

“Siden FDFs opstart i 1902 har ridder-
ordnen Tortinerne beskyttet FDFs største 
hemmeligheder og skatte. De gemte ifølge 
legenden den største skat et sted på Sletten. 
Nu har FDF brug for skatten, derfor skal  
vi bruge DIN hjælp, til at løse Tortinernes 
koder, mysterier og gåder. 
Gruppen er ude - medbring diverse  
kodeløsere og andet løbsgrej”



FOTOGRUPPEN
Dette er gruppen for dig med interesse 
i at tage gode billeder. Vi skal tage en 

hel masse billeder og redigere dem, der-
for må man meget gerne medbringe en computer 
med et billedbehandlingsprogram. En mobil med 
en billedbehandlingsapp kan også sagtens bruges. 
Lørdag mødes vi i gruppen igen 13.30, altså en 
halv time før de andre.
MEDBRING: Kamera (mobil kan også bruges). 
Fredag aften er der mulighed for at få låst sit ud-
styr inde, så man ikke skal opbevare det i teltet.

MUSIK MUSIK
Er du vildt god på guitar, eller vil du 
gerne prøve det der keyboard?  
Så meld dig på musik musik. Vi skal 
spille og synge hele weekenden,  
og ALLE er velkomne, uanset hvor  
god eller dårlig du er. Har du eget 

musikinstrument, må du gerne tage 
det med, vi skal nok opbevare det 
tørt og sikkert for dig.

SMEDJEN 
Kom og oplev når jern bliver som vingummi.  
Vi har tændt op i den ”gamle” esse, hvor vi laver 

mergelspir, knive, zinklamper og smedekunst.   
Vi ses i smedjen, hvor vi smeder mens jernet er varmt. 

MEDBRING: Handsker og tag noget ikke syntetisk tøj på. 

KLATRING
Er du højdefreak 
eller har du en lille 

“abekat“ skjult i dig 
så kan du komme med os i 
højden. Vi skal lave abseil/

rappelling og klatre på både 
væg og i træer. Du lærer for-

skellige teknikker, så det bliver 
lidt lettere at nå til tops i træerne 

og på væggen. 

KANO OG  
KA JAKSEJLADS

Kom med ud og oplev Julsø på den 
fede måde... nemlig i Kano og Kajak!!!  

Kom og oplev alt det, som du ikke kan se fra land, 
og hvor dejligt det er at padle rundt og være sin 
egen styrmand. Du lærer at behandle og padle en 
kano korrekt. Der vil også blive mulighed for at 
ro havkajak, hvis man allerede har erfaring med 
at padle kano. Gruppetiden er lidt anderledes end 
andres. Vi har gruppetid lørdag fra kl. 9-17, så du 
skal møde i gruppen med madpakke og drikkelse 
til frokosten.
MEDBRING: Skiftetøj (pakket vandtæt i en 
affaldssæk), regntøj, gummistøvler og kop.
Du skal have dine forældres underskrift på  

tilmeldingen på, at du kan  
svømme 200 meter. 

(Det er vigtigt for ellers  
må du ikke komme ud  

og padle).

KOM MED  
I VILDMARKEN

Byg din egen - hemmelige - lejr. 
Find din egen mad. Afprøv den fedeste 

overnatningsform - lige under stjernerne.  
Find - og snit - en original survivalstick. Tag bad 
med vilde rovdyr og lær at tænde bål under de 
mest umulige forhold.
MEDBRING DE 7 LIVSNØDVENDIGE TING: 
En dolk, et strygestål (eller to flintesten),  
en ulveskræmmer, badetøj, en dåse dåsemad  
(som du skal spise), et andekald, osv..

I kan vælge at overnatte med  
gruppen i Vildmarken eller 

hos jeres kredshold.
Kom med - Eventyret 

venter derude!!

“HØJT” MED REB  
OG RAFTER

 Hvis sætninger som disse fanger dig:
“Det skal bygges væk”

“Det ka’ ik’ blive vildt nok”
“Skal vi sove helt deroppe?”
“Kan den skyde så langt?”
“Wow det går stærkt!”
“F**K den er høj”
Så meld dig på vores gruppe!  
Du vil med garanti ikke fortryde det! 
Gruppen for alt  
med Reb, Rafter  
og taljetræk! 

MEDBRING: Et par sko med stive såler,  
og fornuftigt varmt tøj til brug i naturen. 
For at deltage i  
gruppen kræves  
forældres  
underskrift på 
tilmeldingen.
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SLETTEN 
XPLORE

Har du endnu ikke  
besøgt Eneboerens hule,  

Hemmeligheden, Lille Knøsen eller besteget 
toppen af Danmarks tag. Kunne du tænke dig at 
komme på den vilde skattejagt, udforske Sletten 
med GPS, naturspor og kort og kompas? 
Kan du, tør du og vigtigst vil du? 
	 Køre Offroad på et skateboard 
	 Holde balancere over en bæk 
	 Snige dig uset gennem skoven og forbi arkivaren 
	 Ramme plet 
Trænger du til fart mere over feltet og at få fyldt på op-
leveren? Kan du nikke ja, så spænd buen og peg pilen 
på denne gruppe, få dig tilmeldt, gerne sammen med 
din ven/veninde! Dette er nemlig gruppen, hvor man 
får lov til at prøve lidt af det hele! FDF Friluftscenter 
Sletten har nemlig uendelig mange aktiviteter af byde 
på. Kom med, så vi kan udforske Sletten sammen.
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