
Kære Leder!
Juhuu, nu varer det ikke længe før vi 
skyder landslejrforberedelserne i gang 
med et brag af en fælleslejr på Vork. 

Vær med og hjælp til
Der er mange ting som skal planlæg-
ges, styres og koordineres når vi er 250 
afsted på samme lejr. Det ved du sik-
kert alt om. Derfor forventer vi at du vil 
bidrage og engagere dig i og på lejren, 
så alle får en god oplevelse.

Ankomst:
Der er ankomst fra kl 18.00. MEN, som 
leder er man meget velkommen til at 
komme før og hjælpe med forberedel-
serne. Mellem kl. 18 og 20 skal I sætte 
telte op. 

Fredag aften
Kl. 20.00 starter vi. Det foregår bag in-
struktørfløjen.

Her skal vi bo
Vi laver to lejrpladsområder; Engen og 
Fodboldbanen.

Lederkaffe
Der er opsat et telt i gården som er le-
dersamlingstelt. Her er der ”lederkaffe” 
med informationer, koordinering m.v. 

Forplejning 
Vi handler mad til alle. Al mad koordi-
neres fra spisesalen på Vork. Gå ind af 
hovedindgangen og til venstre.

Toilet, vand og strøm
Vorks toiletter kan ikke klare 250 

personer. Derfor er der opsat stor 
toiletvogn, som skal bruges af 

alle deltagere. 

Der er vand ved køkken og på Engen. 
Det er ikke muligt at få strøm på sin 
lejrplads.

Ekspeditionstid
Lørdag og søndag er der ekspeditions-
tid. Her er det ekspeditionerne som selv 
står for program. Kontakt din ekspedi-
tionsleder hvis du ønsker at høre hvad I 
skal lave.

GRY
Lørdag aften kl. ca. 22 kan man få en 
forsmag på årets GRY. Det er for alle 
væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 
Det er valgfrit og varer ca. 1,5 time.

Husk den nye sangbog!
Vi skal lære nogle af de nye sange i 
March&Lejr 2022, så få indkøbt den alle-
rede nu! -> 55Nord.dk

Det kan være koldt
At være på lejr i april kan gå begge veje. 
HUSK derfor at medbringe ekstra tæp-
per, så kredsen kan hjælpe hvis der er 
deltagere som fryser.

Lejr-grej, brænde og rafter
Alle kredse må medbringe alt det man 
ønsker. Der er begrænset antal rafter, 
så  skriv til LDL@fdflandsdel6.dk, hvis 
I ønsker mere end 12 rafter. Vi indkø-
ber fælles brænde, som skal bruges til 
madlavning lørdag.
Alle kredse skal selv 
medbringe brandsluk-
ningsudstyr.

Fortsættes på næste side.

LEDERBREV
22.-24. april på vork



Lejren slutter
Lejren slutter søndag kl 12.00, hvorefter 
der pakkes sammen og køres hjem. 
Sidste måltid er fælles skrub-af-frokost.

Lejrpris
Ekspeditionsweekenden koster 300kr. 
pr. person. Dette er inkl. forplejning. 
Landsdelens kasserer sender kredsen 
en samlet opkrævning. Den bliver sendt  
direkte til jeres kredskasserer.

Fællestransport
Alle kredse har mulighed for at booke 
pladser på vores busser. De koster 50kr. 
pr. person til og fra Vork, altså 100kr t/r.
Busserne kører fra Odense og sydfyn 
- og stopper efter behov. Vil I booke 
plads, så book ved at sende en mail til 

LDL@fdflandsdel6.dk
Fællestransporten er KUN deltager-kør-
sel, og altså IKKE til telte, grej m.v.
Der er begrænset antal pladser. 
Sidste frist for bookninger er 1/4.

Tilmelding
Send en mail til LDL@fdflandsdel6.dk 
med: Kreds og antal deltagere SENEST 
2/4 kl. 20.00.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til weekenden eller 
ønsker at komme i kontakt med plan-
lægningsgruppen, så skriv til LDL@
fdflandsdel6.dk

Læs dette brev og hent indbydelsen på  
fdflandsdel6.dk

LEDERBREV
22.-24. april på vork

PROGRAM
14.00: Mulighed for leder-ankomst
18-20: Tjek-in, deltagerankomst og teltopslåning
20.00: Velkomst og aftenlejrbål
22.00: Ro på lejren
22.30: Lederkaffe

07.30: Morgenmad og morgenandagt
09.00: Lejrliv i ekspeditionerne
12.00: Frokost
14.00: Lejrliv i ekspeditionerne
18.00: Aftensmad og »Tour de Mad«
20.00: Aftenlejrbål

07.30: Morgenmad og morgenandagt
09.00: Lejrliv i ekspeditionerne
11.30: Afslutning ved scenen
12.00: Fælles-frokost
13.00: Afrejse 

FREDAG

LØRDAG
SØNDAG

21.00: Aftenløb
22.00: Ro på lejren
22.00: GRY
22.30: Lederkaffe


