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1 Robinson Ekspeditionen

Elsker du at udfordre dig selv? Er du klar 
på nye udfordringer, hvor du presser dig 
selv? Så er Robinson Ekspeditionen  
noget for dig. Her får du nemlig masser 
af forskellige udfordringer, hvor krop og 
hoved skal bruges på nye spændende 
måder. Tør du udfordre dig selv? Så se 
om du og dit hold kan vinde Aktivlejrs 
helt egen Robinson Ekspedition?

Medbring: Lommelygte, Praktisk tøj og 
sko, Bind for øjnene.

Standard

2 Bamsefabrikken

På Bamsefabrikken vil vi fremstille søde, 
bløde, uhyggelige, nuttede, store og små 
bamser. Så kan du sy på maskine eller 
i hånden, så kom og vær med på årets 
absolut hyggeligste Aktivlejr gruppe.!

Medbring: 1/2 mtr yndlings bamsestof. 
Hvis du har: en symaskine

Standard

3 Specialstyrken F.D.F.

Har du det, der skal til for at blive 
medlem af FDFs prestigefyldte special-
styrke? Kan du klare mosten og komme 
igennem en weekends træningsforløb? 
Korpset har brug for hver en mand! Så 
har du gåpåmod, lyst til at hjælpe med 
at få skovlen under skumle typer og lyst 
til en fysisk udfordring, skal du melde 
dig til denne gruppe!

Medbring: Den Lille Blå (hvis man har), 
Udendørstøj til alt slags vejr, Ekstra lille 
rygsæk, Drikkedunk, Mobiltelefon og op-
lader, samt plastikpose som den kan ligge i, 
Lommelygte.

Heltid

4 Holdkampen

Er du en holdspiller og konkurrence 
menneske med stort K, er denne gruppe 
lige noget for dig. Vi vil i løbet af week-
enden konkurrere i forskellige disciplin-
er. Vi vil have sjov og alvor på samme 
tid, komme hinanden ved og rykke vores 
personlige grænser! Så er du klar på at 
give den gas i forskellige konkurrencer, 
er denne gruppe lige noget for dig.

Standard

5 Leg og sjov med musik

Kan du heller ikke sidde stille, når først 
musikken spiller? Og bliver du lige så 
glad i låget af en god sang, som vi gør? 
Så er det her helt sikkert gruppen for 
dig! Vi vil lege og lære med musik, rytme 
og sang, så kom frisk! Alle er velkomne - 
uanset hvor musikalsk du føler dig.

Standard

6 Klatrelogen

Nogen har det bedst til vands, andre til 
lands også er der dig som har det bedst 
i luften. Det er lige dig vi skal bruge. Du 
kan se frem til en weekend fyldt med 
klatring og udfordringer i luften. Du vil i 
løbet af weekenden lærer at sikre og de 
vigtige regler ved klatring. Vi ser frem til 
at bruge weekenden, med jer i højderne.

Medbring: gerne eget klatreudstyr hvis 
muligt.

Standard

7 Enigma

Kan du lide at løse koder og blive ud-
fordret på et helt andet niveau, hvor du 
skal tænke dig til løsninger indenfor 
og udenfor kassen. Så er det her grup-
pen for dig. På weekenden vil du blive 
præsenteret for forskellige koder og 
udfordringer hvor du både skal bruge 
hoved og krop, i en sådan grad at du vil 
få sved på panden.

Medbring: En skriveblok, blyant/kug-
lepen, 2 papirs klips, mobiltelefon 
(fordel hvis den har mulighed for inter-
net), evt. powerbank, kage, dags-rygsæk. 

Standard

8 Fy fy skamme

“Melodi: fy fy skamme 

Må man kaste rundt med knive 
Må man male på hinanden 
Må man smide mad på gulvet 
Må man hælde sov i panden 
Må man ødelægge kopper 
Og spise alt rouladen?
Må man putte slik i næsen
Og puste ud på gaden
Børne bucket liste

Selvfølgelig må du ikke det. Men vi gør 
det bare alligevel...”

Medbring: 1 roulade

Standard

Hvad skal jeg dog vælge?
På Aktivlejren skal du være i din helt 
egen gruppe sammen med mange andre 
deltagere fra forskellige kredse, så du 
kan få venner på kryds og tværs af lands-
delen. Derfor skal du ønske 3 ud af de 16 
seje grupper , hvor du vil komme i en af 
dem på lejren
Grupperne er inddelt i “standardgrup-
per” og “heltidsgrupper”. Hvis du vælger 
en standardgruppe, skal du kun være i 
gruppen i den normale gruppetid, hvor 
du sover og spiser i din egen kredslejr. 
Hvis du er på en heltidsgruppe er du 
sammen med dem hele weekenden og 
sover og spiser sammen i gruppen. Du er 
derfor ikke nede på kredslejren i løbet af 
weekenden. 

Hvordan ved jeg om gruppen er for mig?

Vær sikker på at du har læst grup-
pebeskrivelsen og forstået hvad det går 
ud på! Dine kommende instruktører har 
også givet alle grupperne en karakter i:
 

              Leg og fantasi
       Kreativitet
              Personlig udfordring

 

       Fysisk udfordring
        (Hvor meget du vil blive fysisk presset)

Alle kategorier kan maksimalt have 3 
point, som viser at det er en stor del af 
programmet. 

(Hvor mange personlige grænser kom-
mer I til at arbejde med)

Hvor finder jeg mere information?
Du kan finde alle de informationer du 
kan bruge på www.aktivlejr.dk. Det er 
også her inde du kan se programmet for i 
år, kortet over området, beskrivelserne af 
grupperne, en kopi af indbydelsen og en 
forklaring af aktivlejren! Hjemmesiden 
fungerer i stedet for den tidligere app.

Hvad skal jeg have med?
FDF-skjorte, lejrudstyr til en weekend 
udenfor i telt, M&L, krus, bestik, tallerken, 
sygesikringsbevis, lommelygte. 

Husk at tjekke om du skal have noget 
specielt med i den gruppe du kommer 
på. Disse ting står efter gruppebeskriv-
elserne. Husk selvfølgelig også at pakke 
efter vejret og forsvarligt!

Praktisk
Lejren afholdes på lejrcenteret Øksedal, Øksedalvej 4, 9240 Nibe, 20-22. september

Vi mødes kl:                fredag 20/09 ved: 

Og er hjemme kl:                  søndag 22/09 ved: 

Hele lejren koster: Senest tilmelding:

Yderligere kommentarer:

ÅRETS GRUPPER!

Ved tilm
elding til gruppe 9, 

Klatrelogen, 
gives 

sam
tidig 

tilladelse til, at deltageren m
å 

deltage i klatreaktiviteter jvf. 
FD

F's generelle foreskrifter

FOTO: Vi gør opmærksom på, at der på denne lejr tages billeder, som kan blive brugt 
internt i FDF, deles med andre deltagere og som reklame for kommende lejre og lign.

Medbring: March og lejr. 
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HVORFOR SKAL 

DU MED?
SE MERE PÅ 
AKTIVLEJR.DK

SKAL DU MED 
OVER 300 
FDF’ERE PÅ

HVORDAN?
LÆS  
ALLE DE FEDE GRUPPER

FORTÆL DINE FORÆLDRE
DU VIL MED!

SKRIV TILMELDINGEN  
OG GLÆD DIG!

KTIVLEJR?

Se alle 16 grupper

Outdoor Hardcore

Bål: Kan chips brænde? Kan læbestift?
Du har brækket benet på hike, hvad nu?
Aflivning og tilberedning af dyr:hvordan? (frivil-
ligt)
Kom frisk, hvis du mangler svar på disse 
spørgsmål.

Medbring årets opgave: en ”survival ting”, som du 
har fundet i Tiger/lignende butik. Brug fantasien 

Standard
9

Klodsmajorene

Kan du bygge uden en vejledning? Er du mester i 
at bygge LEGO-kreationer fra fri fantasi? Kan du 
samarbejde og bruge logikken når det gælder? 
Så er klodsmajorerne lige noget for dig. Her skal 
vi bygge med LEGO på alverdens måder, konkur-
rere om hvem der er de hurtigste LEGO-byggere, 
hvem der er de bedste til at samarbejde og 
selvfølgelig bygge lige hvad vi finder på.

Standard
10

Primi

I primi-gruppen kommer vi til at bo i bivuak. Vi 
bygger i fællesskab vores lejrplads op fra bun-
den og bruger den som base for weekendens 
madlavningsaktiviteter. Undervejs kommer vi til 
at være ude i alt slags vejr, lugte af bål og arbe-
jde tæt sammen. Vi laver sammen mad på bål, og 
lærer en masse brugbare ting omkring naturen.

Medbring: Dolk, Viskestykke, Arbejdshandsker, 
Pandelampe, Vandtætte sko, Varm sovepose, Buff 
(hvis du har)

Heltid
12

Ole Opfinder

Så er det på med tænke hatten, for nu er det tid 
til at forbedre lejrlivets glæder. I denne gruppe 
vil vi prøve at opfinde og bygge noget der kan 
gøre lejrlivet nemmere eller bare sjovere.

Standard
11

Snittegruppen - hvor alt går i spåner

Hvis du er vild med at arbejde i træ, 
snitte figurer som Emil fra Lønnebjerg, 
din egen ske eller helt personlige van-
drestav. Eller bare snitte for at snitte = 
snitte terapi (snitte or to be snittet), så 
det det her lige gruppen for dig. Vi har 
knive og snitte træ men hvis du har no-
get du er særlig glad for så tag det med. 
Vi sliber ikke sakse men en kniv/dolk 
går an. Vi ses.

Medbring: Gerne egen kniv/dolk

Standard
13

The Constructor Team

The Constructor Team har planen til 
aktivlejrens hidtil vildeste bygnings-
værk, men vi har brug for din hjælp til 
at opføre vilde byggeri. Er du vild med 
at bygge store byggerier i reb og rafter, 
så er denne gruppe lige noget for dig.

Medbring: Kage og arbejdshandsker

Standard
14

Underholdning

I underholdningsgruppen skal der nok 
blive noget at grine af, vi arbejder med 
forskellige sketches og teater øvelser. 
Der bliver med garanti masser af gakkede 
scener og tåbelige påfund. De to tossede 
instruktører viser vejen gennem under-
holdningen fra idé til publikums grin. Så 
kom og få dig en forløsende latter i grup-
pen hvor vi griner med hinanden og ikke 
af hinanden

Standard
15

Smedjen

Så smeder vi igen! Om det bliver knive, øk-
ser eller noget helt andet må tiden vise, 
men målet er at hver deltager får lavet 
et redskab eller stykke værktøj som kan 
tages med hjem!
Medbring: Sikkerhedsbriller, arbejdshan-
dsker (varmetålende) og relevant arbejd-
støj. Evt høreværn.

Standard
16

Medbring: Godt humør, kreative tanker og tøj der 
må blive beskidt

Medbring: En hat og en (sjov) vits

#AKTIVLEJRLD1
DEL DINE LEJRBILLEDER PÅ
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