
AKTIVLEJR 
24. - 26.  SEPTEMBER 

2021
PÅ FRILUFTSCENTER SLETTEN



TID OG STED
DATO: 24.-26. september 2021
STED: FDF Friluftscenter Sletten,  
 Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Vi skal møde ved og er tilbage samme sted:

 

 Fredag kl. 

 Søndag kl.  

 Pris  

Tilmelding afleveres til din leder senest:

. september 2021

FÆLLES- 
PROGRAM
FREDAG
 20.45 Stemnings- 
  fuld  
  aftenguds- 
  tjeneste

LØRDAG
 8.45 Morgen. 
  sang og  
  gruppe- 
  fordeling
 9-12 Gruppetid 
 14-17 Gruppetid
 20.00 Lejrbål
 21.45 Natløb 

SØNDAG
 9-12 Gruppetid
 13.00 Farvel og  
  på gensyn

Alle væbnere og seniorvæbnere fra  
Landsdel 2 og Thy mødes hvert år på Aktiv-
lejren. Næste sommer skal vi jo alle sammen 
ses på LANDSLEJREN, så nu får du et for-
spring – du kommer til at kende hele Sletten 
og en masse af de andre landslejrdeltagere! 

Du kommer ud i grupper med spændende 
aktiviteter, lige efter din egen smag. På de 
næste sider kan du se de forskellige grupper, 
og du deltager 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

VELKOMMEN TIL 
AKTIVLEJR



ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER

TUTTEN
AKTIVLEJR har sin 

egen TUT hvor du kan 
købe slik og sodavand  
– så du må godt tage 

lommepenge med.

MEDBRING
Sygesikringsbevis, alm. weekendudstyr til udendørs aktivitet og overnatning, liggeunderlag, 
spisegrej, Sovepose, March & Lejr samt evt. lommepenge til “Tutten”, Friliv.dk og 55oNord. 
Måske kræver din gruppe at du medbringer noget specielt, husk også dette. Og selvfølgelig: 
MASSER AF GODT HUMØR!

FOR ÆLDREUNDERSKRIFTER
Husk at dine forældre skal skrive under på at du 
har tilladelse til at deltage i klatre- og sejlads-
aktiviteter, samt at du kan svømme mindst 200 

meter, hvis du skal deltage i Kano- og kajak.

PRIVATLIV OG FOTO
Ved tilmelding accepteres at dit barns oplysninger be-
handles efter landsdelens privatlivspolitik, som kan findes 
på https://fdf.dk/landsdel2/om-landsdelen/privatlivspolitik/ 

Her står bl.a., at vi tager billeder af deltagerne og bruger 
dem, fx i lokalavisen, på en fremtidig indbydelse eller på 
Aktivlejrens Facebook side. Hvis man vil undgå personbil-
leder, siger man det bare til fotografen. 

FRILIV.DK OG  
55O NORD HAR 
FÆLLES BUTIK

Lørdag kl. 9.30-18.00 er der 
åbent i butikken i gymnastik- 
salen. Benyt lejligheden til 
at se, købe eller prøve, så 

du ved præcis hvad du skal 
ønske dig til jul.

KOM TIL EFTER- 
SKOLERNES DAG! 

Du kan godt nå det, selvom du  
har været på Aktiv Lejr hele weekenden 

– Vi holder åbent  
Søndag 26. 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. 

Vi holder stadig længe 
åbent frem til kl. 20.00 
(det er ikke standard).  

Vi byder også på 
aftensmad og man må 

gerne lugte af røg.

Se mere på 
www.v-e.dk 

tlf. 98 64 53 80 

Slut weekenden af med 
et besøg på Hardsyssel 
– en rigtig FDFterskole. 
Kom og mærk fælles-
skabet, se vores gode 
faciliteter og oplev 

vores fem spændende 
linjer: Outdoor, Sport, 

Musik, Film og E-sport. 
Vi har åbent til kl. 17.

Læs mere på
hardsyssel.dk 

tlf. 97 46 47 33 



4. FOTOGRUPPEN
Gruppen for dig, der bare ikke kan få nok af at 
tage billeder. Vi går rundt på Sletten og tager 
billeder af både mennesker og natur og vi af-
prøver forskellige teknikker. Hvis du ikke har et 
kamera, kan din telefon sagtens bruges.

MEDBRING: Kamera (mobil kan også bruges) 
og evt computer. Fredag aften er der mulighed 
for at få låst sit udstyr inde, så man ikke skal op-
bevare det i teltet.

1. KRÆS FOR DIN GUITAR
Vil du skabe den gode stemning
med din guitar og få en lille sejr.
Spille og synge uden hæmning.

”Hits for kids” eller March og Lejr

Kom dreng, kom pige, håber I vil,
være med og gå lidt på akkord.
Snuse lidt til barre og fingerspil,

mens vi synger og spiller tiden bort.

Har du eller din kreds en guitar?
Så tag den på nakken og spil med.

Når vi øver de sange vi allerede har.
Eller laver nogen selv, ja, hvem ved?

2. STORMESTER
Er du en mester? Har du, hvad der skal til for 
at kalde dig stormester? Har du den krøllede 
hjerne, der kan tænke ud af boksen ved 
opgaveløsninger, så er dette gruppen for 
dig! Her bliver alle skøre indfald, kreative 
idéer og spøjse påfund belønnet – her er alt 
nemlig tilladt, når du bliver stillet overfor 
en række finurlige opgaver. Du vil skulle 
kæmpe med og mod andre for at finde ud af, 
om du kan kalde dig stormester. 

MEDBRING:  En krøllet hjerne (helst din 
egen) der er klar til problemløsning.

3. DRENGENE 
MOD PIGERNE

Nu har du dit livs chance 
for at bevise, hvem der 

er sejest! Er det drengene 
eller pigerne…? Der skal 

skubbes til grænser, 
udfordres og kæmpes! 

Vi kommer til at lave en 
masse fede ting - lege, 
konkurrerer og sam- 

arbejde - for at finde ud 
hvem der er bedst.

MEDBRING: Tøj og fod- 
tøj der må blive meget 

beskidt, ekstra skiftetøj, 
badetøj og håndklæde.  



6. SLETTEN 
EXPLORER  
- KUN FOR 2.  
SENIORVÆBNERE
Vil du være SLETTEN- 
eksperten, når du 
næste sommer skal 
på landslejr sammen 
med resten af FDF? 
Denne gruppe, som 
kun er for 2. senior 
væbnere, kommer 
rundt på kendte og 
ukendte steder af 
Sletten, og oplever 
Esters eng, brænde- 
stykket og alle de  
andre mystiske steder. 
Vi bruger kort og 
kompas, både fysisk 
og elektronisk, og vi 
afprøver en masse af 
de muligheder, du ikke  
vidste, der er på Sletten.

9. 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. 

8. SÆBE- 
KASSEBILENS 

FORMEL 1
Vi bygger toptunede 

sæbekassebiler  
og rykker op i sæbe-
kassernes fuldblods- 

klasse formel 1.  
Vi bygger lynhurtige 

sæbekassebiler 
med skruemaskiner, 
skruer, save og træ, 
så de kan klare de 
høje hastigheder vi 

kan køre med, på det 
store grandprix løb 

på Sletten. 
MEDBRING:  

Fullface styrthjelm 
eller minimum en  

Cykelhjelm. Kørehand- 
sker, eller minimum 
rigtige arbejdshand-

sker i læder.

7. TINSTØBNING
I denne gruppe arbejder vi med forskellige 

materialer, som vi støber med TIN i. Tin er et 
meget blødt metal, der er let at smelte og som 
kan støbes i alle mulige former. Man kan skabe 
fine vedhæng eller sjove figurer, næsten helt 

som man selv har lyst. Men ligesom i eventyret 
om den standhaftige tinsoldat, så bliver det ikke 
altid helt, som man havde tænkt det. Man kan jo 

ende op med en figur, der kun har et ben!

MEDBRING: Gerne en lille slibemaskine  
(multisliber, Dremel) da nogen af materialerne 

kan være lidt besværlige at arbejde med. Slibe/
skærespidser til maskinen har instruktøren med.

5. 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 DESUDEN: 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).



17. 
101 NAT 

AKTIVITETER

Har du nogensinde 
skudt med bue  

og pil om natten, 
eller kælket på græs? 

Vi skal afprøve  
101 aktiviteter, 

nogen har du helt 
sikkert prøvet om 
dagen, men aldrig 

om natten! 

MEDBRING:  
Din lommelygte  

og din indre  
natteravn, så  

sørger vi  
for resten.

14. “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!

16. KOM MED I VILDMARKEN
Tag med på vandretur. Vi ender langt ude i 
Vildmarken.  Byg din egen - hemmelige - lejr. 
Her skal vi bo hele dagen. I kommer først tilba-
ge kl. 17.00. Gå på jagt og find din egen mad..  
Find - og snit - en original survivalstick. Tag 
bad med vilde rovdyr og lær at tænde bål under 
de mest umulige forhold. 
MEDBRING: En lille rygsæk, en dolk,  
et strygestål (eller to flintesten), en ulve- 
skræmmer, badetøj, en dåse dåsemad  
(som du skal spise til frokost), dit spisegrej.  
Det er vigtigt, du har det hele med. 
Kom med - Eventyret venter derude!!

15. 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 forskellige teknikker, 
så det bliver lidt lettere at nå til tops 

i træerne og på væggen.  

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.



12. NATURKREA
Vi skærer, snitter, limer.

Alt imens vi griner.
Vi bruger naturens 

kreative ting.
Kom og vær med, så 

går vi i sving!

13. VILD 
MED SLIK

Er du vild med slik og 
søde sager? Kunne 

du godt tænke dig at 
lave dit eget slik, så 
er det denne gruppe 
du skal vælge. Vi skal 
lave forskellige for-
mer for slik og søde 
sager der smager.

MEDBRING:  
En beholder til at 

opbevare dine slik- 
smagsprøver

11. 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!

10. TIL JULEBAL I KAGELAND 
Er du en jule- og kageglad FDF’er, som elsker jul 
og at pynte kage, så er denne gruppe lige noget 
for dig. I år er temaet jul og du skal derfor finde din 
indre konditor frem, holde tungen lige i munden, 
nissehue på og melde dig til denne julekagetastiske 
gruppe. Der formes og bygges kage op i højden, til 
et lækkert kunstværk, der først vises, siden spises. 
Vi bygger op i fondant, kokos, popkorn og hvad 
fantasien ellers kommer på. 
MEDBRING:  1. En skærefast bradepandekage, 
UDEN fyld og pynt (bær og lign.), ca. 40x35 cm,  
gerne på et fad eller i bradepande 2. Kagerulle og 
evt. udstyr til fondantformning 3. Forklæde, så dit 
tøj ikke bliver smurt ind i kage 4. Gode ideer til  
hvordan du vil lave juletema i en kage. På kagegensyn!



Foto af: Lars Bertelsen,  
Henrik Pedersen, Michael 

Hjorth, Allan Hansen,  
tidl. fotogrupper og  

billeder lånt fra  
Aktivlejrs Facebook side.

Designet af: Mediegrafiker 
Malene Boel Kronborg

NAVN

FØDSELSDAG (DG:MD:ÅR)

1. ØNSKE:

2. ØNSKE:

3. ØNSKE:

TILMELDING TIL AKTIVLEJR

 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 klatregruppen

 Jeg giver tilladelse til at mit barn  
 deltager i kano- og kajakgruppen

 Jeg bekræfter at mit barn  
 kan svømme 200 meter

Tlf.:

Mail:

Forældreunderskrift
 

Forældre kontakt:

GRUPPEVALG
Husk at vælge tre 

FORSKELLIGE grupper. 
Hvis du ikke har valgt 

tre forskellige grupper, 
vælger vi en gruppe  

for dig, hvis dit ønske  
er overfyldt.
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