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Overskrift 
Eksternt rettede arrangementer på landslejr2016 
 
 
Baggrund 
På sidste HB-møde var LLU på besøg og der blev bl.a. talt om muligheder for arrangementer der var mere 
eksternt rettet og med eksterne samarbejdspartnere. På dette HB-møde skal HB godkende det videre arbejde 
med dette. 
 
 
 
Indstilling 
HB skal behandle og godkende forslaget om det videre arbejde med eksternt rettede arrangementer på landslejren 
2016. Derudover er der mulighed for interesserede til at melde sig til det videre arbejde. 
 
 
 
Ideen 
Forslaget lyder på, at der er tre eksternt rettede arrangementer i forbindelse med landslejren, heraf to på selve 
landslejren. 
 
1. Leg 
Et arrangement der naturligt tager udgangspunkt i hele lejrtemaet og som kan være med til at vise eksterne 
FDFs tilgang til leg. Det største af de tre arrangementer og her, hvor der er mulighed for at invitere nogle folk, 
som vi gerne fremover ser som ambassadører for FDFs legesyn. 
 
2. Folkekirkens ansvar for socialt udsatte børn 
Et arrangement hvor en stor del af målgruppen allerede er på lejren blandt de mange lejrpræster. 
Arrangementet kan sætte fokus på, om folkekirken svigter sit ansvar ifht. udsatte børn og unge, og om FDF og 
andre organisationer har en opgave i den forbindelse. Arrangementet kan være et samarbejde med f.eks. 
KFUMs Sociale Arbejde. 
 
3. Frivillighed 
I forbindelse med et tidligere møde med borgmester, kulturchef og yderligere et par embedsfolk fra 
Skanderborg Kommune drøftede vi muligheden for at være medarrangør på et arrangement omkring 
frivillighed i Skanderborg Kommune. Der var dog enighed om, at et sådan arrangement skulle ligge efter 
landslejren, men fra kommunens side var der ønske om at tænke noget sammen med landslejren og Smuk 
Festival, der er to store arrangementer i kommunen løftet af frivillige. En sådan konference kan også afvikles i 
2017 og har ikke højeste prioritet i FDF, men hvis muligheden for et samarbejde er der og det giver mening 
kan det sættes i værk.  
 
De to arrangementer på lejren skal planlægges af en gruppe uden for LLU og gerne med HB´ere i spidsen. Det 
tænkes ikke at det er hele HB; der er værter på arrangementerne, men hvis FDF inviterer eksterne til 
arrangementer vil det være oplagt, at der også er HB´ere synligt til stede.  
 
Behandlingen på HB-mødet er også en mulighed for at komme med forslag til andre emner, som man ønsker 
at arbejde med i stedet for de foreslåede emner. Arrangementerne er på nuværende tidspunkt kun tænkt i  
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overskrifter, og i det videre arbejde skal det bl.a. gøres tydeligt, hvem målgruppen for arrangementerne er og 
hvad vi ønsker at opnå med dem. Arrangementerne afvikles også med det formål at få andre fortællinger til 
medierne end de traditionelle lejrfortællinger. 
 
 
Tidsplan 
Efter HB-mødet nedsættes der arbejdsgrupper til de foreslåede arrangementer. Arbejdsgrupperne arbejder 
videre med indhold, målgruppe, tidsplan og økonomi.  
 
 
 
Kommunikation 
Der er ingen kommunikation førend noget mere konkret er udarbejdet 
 
 
 
Økonomi 
Økonomien til arrangementerne skal findes inden for enten FDFs eller landslejrens budget 
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