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Forord!
FDF Landslejr 2016 har som landslejrene forud for den, sat store spor og mange minder i børn, unge
og voksne fra FDF – ja fra hele verden. Landslejrudvalget vil gerne takke hovedbestyrelsen for tilliden
og alle kredse, ledere, medarbejdere og ansatte i landsforbundet for samarbejdet om FDF Landslejr
2016. Vi håber, at landslejren levede op til forventningerne i alle dele af FDF.
Landslejren fylder meget i FDF. Både i landsforbundets arbejde, men også i kredsens liv. Det har
været landslejrudvalgets ønske, at det store engagement, som der har gjort sig gældende omkring
landslejren i hele FDF, skulle være i tråd med og til gavn for FDFs arbejde generelt både før og efter
lejren.
FDF Landslejr 2016 var FDFs 18. landslejr og med denne evaluering afslutter landslejrudvalget 2,5 års
arbejde. Evalueringsrapporten indeholder en gennemgang af lejrens hovedområder i organisationen,
lejrens program og deltagerantal, økonomi og erfaringer før, under og efter lejren.
Evalueringen indeholder samtidig nogle overvejelser om emner, som LLU mener bør drøftes i HB og
landsforbundet inden et nyt landslejrudvalg skal igangsætte sit arbejde.
Endnu engang tak for samarbejdet.
Mange hilsner
Landslejrudvalget for FDF Landslejr 2016
Ane Kolby Kristiansen
Daniel Hoffmann Kusk
Jonas Maibom
Lisbeth B. Jakobsen
Mads Sørensen
Signe Bjørg Lyck
Signe Winther Kristensen
Simon Stagis
Ulla Visbech
Morten Krogsgaard Holmriis
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Om!evalueringen!
Denne evaluering er en samling af de hovedlinjer, der har været i forbindelse med planlægning og
afvikling af FDF Landslejr 2016. Der har givetvis været flere og andre oplevelser end dem, som er
behandlet i denne rapport, men rapporten viser efter landslejrudvalgets overbevisning fællestræk i
oplevelserne og erfaringerne.
Som grundlag for evalueringen ligger tilbagemeldinger fra udvalg, tjenester, riger og landsbyerne.
Desuden er der gennemført spørgeskemaundersøgelser hos ledere og forældre. Hovedsageligt har vi
bedt udvalgene forholde sig til processen, dvs. forberedelsen og udførelsen af udvalgets arbejde,
mens vi har spurgt lederen til oplevelsen hos ledere og børn.
Landslejrudvalget har valgt at trække en række pointer frem fra de enkelte områder og komme med
anbefalinger, som LLU mener, at et kommende landslejrudvalg kan tage med i overvejelserne om,
hvad der kan bygges videre på, og hvad der kan gøres på en anden måde.
Vi har valgt at spørge lederne om børnenes holdning og har derfor ikke gennemført en stor
undersøgelse blandt børnene, da vi mener at sammenligningsgrundlaget generelt er bedre hos ledere
end børn.
Som bilag til denne evaluering er evalueringer fra udvalg, tjenester og landsbyernes egne
evalueringer. Herudover er der udarbejdet en rapport af Opfølgningsgruppen i henhold til den
beslutning, der blev lavet på FDFs landsmøde 2012 (se uddybning heraf på side 23)
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Overblik!og!resume!
11.442 deltagere fra 311 kredse og 28 lande var med på FDF Landslejr 2016. Det var et mål med
lejren at skabe en storslået og nærværende FDF-oplevelse og sætte fokus på legen i FDF. Temaet og
fortællingen på lejren skulle bidrage til sproget og bevidstheden om legen, som står centralt i FDFs
arbejde, hos børn, ledere, forældre og samfundet omkring os. Det er landslejrudvalgets vurdering, at
lejren har levet op til sit formål.

Sammenhæng i landsforbundet
Det var et særligt ønske at skabe sammenhæng mellem FDFs retning og det aftryk, som landslejren
efterlader internt og eksternt. Landslejrudvalget mener, at landslejren er lykkedes med dette ønske,
og anbefaler, at man arbejder tæt sammen i hovedbestyrelse, landsforbund og landslejrudvalg til
næste lejr for at sikre en fælles retning.

Boform
Landslejren introducerede en ny organisering af kredse end man har brugt på de sidste to lejre. I
stedet for otte landsdelslejre var kredsene organiseret i 32 landsbyer. Det var et ønske at skabe en
lejr, hvor kredse og deltagere oplevede større nærhed og hvor kredsene vendte sig ind mod hinanden
i en fælles forpligtigelse for landslejroplevelsen og hvor flere ledere og nye talenter i FDF fik
mulighed for at spille ind. Ledere, udvalg og borgmestre taler bredt set kun positivt om denne
organisering, og det anbefales at man fastholder mindre enheder i en eller anden form på den næste
lejr.

Økonomi
Landslejrens budget nåede på den anden side af 20 mio. kr. og vi lander med et overskud samlet set
på 1.1 mio. kr. i tråd med budgettet. Der har været stor fokus på økonomistyring med de enkelte
udvalg og samtidig har formændene været inkluderet i overvejelserne omkring ekstra tiltag, hvis
deltagertallet skulle overstige det først forventede antal.

Mediedækning
Der var en stor opmærksomhed fra eksterne medier på landslejren. Der var indtil flere indslag i
landsdækkende medier og særlig indsatsen med regionale og lokale medier har givet stor
eksponering. Der var over 500 omtaler af landslejren under lejren, og det lykkedes ikke kun at fortælle
om lejrlivet, men i over halvdelen af omtalerne også om lejrens tema og legen i FDF.

Organisation
Landslejrudvalget har samlet lejrens organisation med en forståelse af, at ejerskabet skulle mærkes i
alle udvalg, tjenester og landsbyer og at det var en styrke, at mange opgaver og beslutninger blev
givet fri til dem, som arbejdede konkret med dem. Dette har været en gevinst og nævnes af
udvalgsformænd og borgmestre som noget, der har givet motivation til arbejdet.
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Overvejelser!for!landsforbundet!2016=2021!
Nedenstående indeholder initiativer, som landsforbundet bør overveje at behandle inden der
nedsættes et nyt landslejrudvalg. Det er initiativer som er væsentlige, men som et landslejrudvalg
ikke kan nå eller har mulighed for at ændre, når først landslejrprocessen er igangsat. Derfor bringes
de frem her til overvejelse i hovedbestyrelsen og landsforbundet generelt.

Retning for landslejren
På FDF Landslejr 2016 opleves det som en klar styrke, at der har været en fælles retning i FDF og
landlejrens fokus, og at man har ønsket at sætte det samme aftryk internt i FDF og eksternt.
Hovedbestyrelsen bør derfor overveje, hvordan man sikrer en tæt kobling mellem landslejrudvalg og
hovedbestyrelse i forhold til fremtidige lejre. Det giver motivation og gejst at være med til at trække i
samme retning til gavn for FDF generelt. Der skal skabes den rette balance mellem ’udstukket’
strategisk retning og friheden for de frivillige i et kommende landslejrudvalg og respektive udvalg
herunder. Man bør derfor overveje, hvilken dialog man har med et kommende LLU om retningen for
landslejren, og hvilke ’overlap’, der kan skabes mellem landslejr og det øvrige forbund.

Landsforbundets stående udvalg
For at sikre synergi og forankring på tværs af forbundet og sikre bedst mulig udnyttelse af frivillige
ressourcer, anbefaler LLU, at landsforbundets stående udvalg kobles bedre til landslejrens
organisation. Vi anbefaler, at hovedbestyrelsen afklarer med landsforbundets udvalg, hvilke
landslejropgaver, der bør være en naturlig del af udvalgets område før, under og efter lejren. Dette vil
være med til at understøtte den fælles retning for landsforbund og landslejr.

Opgaver, som bør løftes af ansatte
Der bør i landsforbundet tidligt gøres overvejelser om hvilke opgaver, der skal løftes af ansatte
hænder og hvilke, der løftes af frivillige. Der er kerneområder i landslejrens planlægning og afvikling,
hvor det er en klar fordel, at der er tæt forbindelse mellem etablerede aktiviteter og arbejdsgange i
FDF og landslejren, for at understøtte den fælles retning. Disse områder bør afklares fra begyndelsen
af landslejrperioden. Samtidig bør det overvejes hvem, der har ledelsesansvaret for ansatte, så
frivillige ikke bliver fanget i et utilsigtet krydsfelt.

Medarbejdere på lejren
På denne landslejr var det igen en udfordring at få besat alle landslejrens medarbejderopgaver, og det
er landslejrudvalgets opfattelse, at det vil være en stadig stigende udfordring på de kommende lejre.
Der bør i landsforbundet tages en drøftelse af medarbejderrollen på landslejren, og hvad der skal til,
for at sikre en stærk flok af medarbejder på næste landslejr. Pris, medarbejdergoder,
opfordringsprocedure og frivillighed er hovedemner, man bør diskutere allerede inden et nyt
landslejrudvalg tiltræder, så et nyt LLU ikke automatisk fastholder den praksis, der har været brugt på
de foregående lejre.
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Lejrens!idé!
Formål og principper
Som noget af det første i landslejrudvalgets arbejde blev der debatteret og udarbejdet en
formålsbeskrivelse for lejren samt fem principper, som skulle give retning for lejren.
Det var et klart ønske, at landslejren skulle trække i samme retning som landsforbundets øvrige fokus.
Sideløbende med landslejrens idéproces udarbejdede Hovedbestyrelsen sit forslag til en ny ambition
for FDF, som blev vedtaget på landsmødet i november 2014. Principperne for lejren var fastlagt
allerede i august 2014, men der har været tæt dialog mellem landslejrudvalg og hovedbestyrelse, så
der var sammenhæng og enighed om retningen. Der var samtidig et udtalt ønske i landslejrudvalget
om at ”finde ind til kernen” og et begreb som ”back to basics” blev brugt flere gange.
Formålet er beskrevet simpelt og konkret mens principperne giver mere sprog og billede på, hvilke
fokusområder netop denne landslejr skulle have. Landslejrudvalget valgte at tydeliggøre principperne
med eksempler, som skulle konkretisere retningen for udvalg og kredse.

Formål
Formålet med FDF Landslejr 2016 var at:

Landslejren skal være en storslået og nærværende FDF
oplevelse i sammenhæng med FDFs formål, ambition og værdigrundlag.

Formålet med FDF Landslejr 2016 var skåret ret lige til: Det skulle være storslået, nærværende og god
FDF. Derfor vil de kommende sider – særligt om principperne – være en evaluering heraf. Overordnet
får lejren af ledere og af forældre på vegne af deres børn en rigtig god bedømmelse. 90 % af
forældrenes svar ligger i toppen af vurderingsskalaen, når de bliver spurgt barnets samlede oplevelse
af lejren.
FDFs formål, ambition og værdigrundlag kan vurderes på flere parametre. De fleste nok ikke igennem
spørgeskemaer, men igennem fortællingen blandt FDFere på tværs af landet efter lejren. Formålet
udfoldes også mere konkret ift. principperne på lejren, og vi skal derfor ikke gentage pointerne her.
Dog kan vi trække forkyndelsen frem ift. FDFs formålsparagraf, hvor både gudstjenesten og
forkyndelsen i landsbyen får gode bedømmelser. Se mere om forkyndelsen på side 46.

Principper
Principperne fungerede som rettesnor for lejrens planlægning og prioritering. I landslejrudvalget blev
der brugt meget tid på at diskutere principperne, så der var fælles forståelse for, hvor vi ønskede at
lejren skulle bevæge sig hen. Principperne fungerede som en tryktest på mange dele af lejren.
Eksempelvis udløste princippet ”Det nære i det store” en debat om boform og landsdelslejre, som
havde været omdrejningspunktet på lejrene i 2006 og 2011. ”Ejerskab og lederskab” gennemsyrede
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hele processen om inddragelse af udvalg i temaudvikling, blev også retningsgivende for formen på
forkyndelsesmaterialet og dannede ramme om ledernes deltagelse i landsbyens aktiviteter.

Leg
FDF Landslejr 2016 skal være kendetegnet ved leg på mange niveauer. Leg er centralt i FDF – vi
leger både for alvor og for sjov. Når vi leger, skaber vi nye udfoldelsesmuligheder, kreativitet og rum
for dannelse. Udfoldelsen sker, når vi leger sammen. Kreativiteten opstår, når vi går til opgaver og
oplevelser på en legende måde. Legen danner os som mennesker, når vi oplever verden og hinanden
igennem legen.

Leg var både et princip og temaet for lejren. Målet var både at inddrage legen som princip i aktiviteter
og lejrens program, og samtidig lege med måden at lave landslejr på. Det skulle være sjovt at lave
lejr, ikke bare sjovt at være på lejr.
Flere udvalg nævner inddragelsen af legen i processen omkring udviklingen af udvalgets opgaver. ”Vi
legede os bogstaveligt talt til vores idéer”, skriver en formand, og en anden formand skriver efter
opremsning af konkrete aktiviteter at ”udvalget legede også meget selv”.
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Udover et væld af konkrete lege og aktiviteter undervejs fra mange udvalg og i landsbyerne, blev
legen som ”den lille krølle” også inddraget flere steder. Der blev lavet sjove skilte i madudleveringen
og opsat skilte på Sletten med finurlige spørgsmål.
Kredsene var opfordret til at inddrage legen på lejrpladsen, så den blev til en legeplads. Nogle kredse
havde indrettet pladsen i en temaramme som fx en western by eller en kolonihave. Nogle kredse
havde lavet tjansehjul til opgaverne på lejrpladsen og andre havde bygget legestartere til at
igangsætte den frie leg på kredspladsen.
Landsforbundet besluttede sideløbende med landslejrens tilblivelse at sætte ekstra fokus på legen i
FDF som en del af FDFs ambition – både i den eksterne kommunikation og den interne fortælling om
FDF .

Relationer og fællesskab
På FDF Landslejr 2016 skal der skabes nye relationer og fællesskaber. Landslejren skal være et sted,
hvor nye venskaber fødes, og hvor vi oplever fællesskabet ved at være sammen om FDF. På
Landslejren har vi mulighed for at nå ud over vores egen kredsvirkelighed og lære nyt af andre.
Venskaber og relationer, som skabes i landslejrens sus, sætter spor for livet.

Boformen, dvs. strukturen for landsbyer og riger, og aktiviteternes struktur var tænkt sådan, at man
skulle planlægge og opleve meget i fællesskab med andre kredse. På tværs af kredse, landsbyer og
riger får boformen gode evalueringer, særligt fordi det gav en god sammenhængskraft mellem
kredsene i landsbyen. Kredsene tog ansvar for hinanden i landsbyens fællesskab.
En stor andel af lederne fortæller, at de har lært nye folk at kende i landsbyen og endnu flere ledere
fortæller at børnene har fået nye venner fra andre kredse i landsbyen. Lidt færre angiver, at de har
lært folk at kende fra andre landsbyer i Riget, hvilket også gør sig gældende for ledernes vurdering af
børnenes venskaber på tværs i Riget. Når lederne spørges, hvad de tager med hjem fra lejren, svarer
mere end 60 %: ”Nye venner og bekendtskaber”.
Når lederne spørges ”Hvad tror du, børnene synes var det bedste på lejren”, svarer 41 % ”nye venner”.
Under ”Andet” er udsagn som ”Leg med børn fra andre kredse” og ”Den frie leg med venner og nye
venner” bredt repræsenteret. Samtidig er fællesskab og sammenhold også gennemgående ord.
Aktivitetsmæssigt var Landsbyfesten omdrejningspunkt for at skabe fællesskab i landsbyen på tværs
af kredse, og flere landsbyer havde indrettet et torv/mødested, hvor der var opsat aktiviteter. Den
sidste programdag på lejren var indrettet til at man skulle opnå leg på tværs af landsbyerne i Riget.
Samtidig var der en legestation i nærområdet for hvert Rige, som skulle danne ramme om den fri leg i
Riget.
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Det nære i det store
På FDF Landslejr 2016 skal det helt nære og det helt store være omdrejningspunkterne for lejren. En
landslejr udgøres af mange små lejre. Små fællesskaber med stærke og nære bånd og traditioner,
som skaber minder.
Landslejrens store sus skal give følelsen af at være mange og skabe store oplevelser.

Det var et mål at gøre bedre plads til den nære oplevelse på lejren. At styrke fællesskabet på
kredspladsen og mellem de kredse, man boede tæt på. Det har været en tendens igennem de sidste
landslejre, at kredsene synes, der var for travlt og at der var for meget program, mens der var for lidt
tid til at være kreds. Det har været et særligt ønske for landslejrudvalget, at komme denne oplevelse
til livs, og der har derfor været fokus på kredsens frirum og fritid. Særligt har landslejrudvalget skåret
ned i formiddagsaktiviteterne, som lå uden for landsbyens område, og i stedet opfordret til at
formiddagene blev brugt med kredsen i nærområdet og samtidig har der lagt vægt på inddragelse af
børnene i madlavningen.
Der var flere programpunkter, som havde sigte mod at styrke den nære oplevelse. Leder- og
uddannelsesudvalgets initiativ om ”Raftebordssamtaler” førte lederuddannelsen ud på kredspladsen i
stedet for at flytte lederne i et fælles telt centralt. Forkyndelsesudvalgets tankestartere som en del af
aftenforkyndelsen var med til at understøtte samtalerne mellem ledere og børn på kredspladsen.
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Ejerskab og lederskab
FDF Landslejr 2016 skal blive til i fællesskab. Alle har ansvar for landslejren og derfor skal alle kunne
bidrage der, hvor de kan og vil. Lejrens program skal give mulighed for at lederen kan tage ejerskab
og lederskab for egne aktiviteter.

Det var vigtigt for landslejrudvalget at lederne kunne påvirke programmet og byde ind, så de kunne
skabe den bedste landslejr for deres børn. Det er LLUs opfattelse, at en god lejr er at skabe gode
rammer for at ledere, så de kan give de bedste oplevelser til de børn, som de har med på lejren.
Lederne skal have rammerne til at udfolde deres rolle som ledere bedst muligt
Programmet indeholdt valgfrihed og fleksibilitet på flere områder, hvor lederen i fællesskab med
børnene kunne vælge mellem en række aktiviteter, mens der var indlagt tid til at lederen selv kunne
skabe oplevelser for kredsens børn uden om de planlagte aktivitetstilbud.
Boformen og landsbyrådenes opgaver var tilpasset, så flere ledere uden mange erfaringer fra store
arrangementer kunne byde ind. Omkring 1/3 ledere svarer i undersøgelsen, at de har været ansvarlig
eller medansvarlig på opgaver i landsbyen. Disse ledere har altså bidraget til oplevelserne uden for
egen kredsplads.
Særligt omkring aktiviteterne havde børnene mulighed for at påvirke, hvad de skulle. Dette nævnes af
flere ledere i evalueringen som en god oplevelse.
Landsbyrådenes opgave var i høj grad struktureret som en ramme, hvor der var frihed til at forme det,
som man ønskede. Ved f.eks. Landsbyfesten og indretningen af landsbyen, var opgaveløsningen
fleksibel i forhold til kredsenes drømme og idéer. Samtidig kunne der skabes plads til kredsenes egne
traditioner.
Udvalgene var opfordret til at strukturere og udvikle på deres opgaver i den retning, som det gav
mening for dem, så længe det var i tråd med de overordnede aftaler i kommissoriet og inden for
lejrens formål og principper. Det har været et ønske at arbejde med åbenhed og tillid, så udvalgene
kunne løbe efter egne idéer og drømme.
På udvalgte områder har udvalgene været med på råd og i udviklingsprocessen fra start. Særligt kan
udviklingen af temaet for lejren nævnes, hvor forkyndelsesudvalg og lejrbålsudvalg som bærende
kræfter var med i afgrænsning og afklaring af udfoldelsesmuligheder for leg som tema.

Landslejren skal række frem
FDF Landslejr 2016 skal række frem i FDF efter lejren. Alle på landslejren lægger enorme mængder
af tid og energi i forberedelserne og afviklingen af landslejren. FDF Landslejr 2016 må ikke bare
være en event, men skal række fremad og skabe værdi i FDF efter lejren.
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Sammenhæng mellem landslejr og det øvrige landsforbund har været essentiel for landslejrudvalget
fra begyndelsen. Landslejren skulle være med til at bidrage positivt til FDF på alle niveauer.
Legen er blevet bredt kommunikeret både eksternt og internt i FDF, og landslejren har med det været
løftestang for den valgte retning i landsforbundet. Over halvdelen af de 521 omtaler af lejren i
medierne handlede om leg (se side 39). Der har været samarbejdet med relevante
landsforbundsudvalg omkring landslejrens understøttelse af arbejdet inden for udvalgenes
specialområder, ligesom forbundssekretærer har været en nær samarbejdspartner ift. kredsenes
deltagelse og landsbyernes arbejde.
Det er landslejrudvalgets oplevelse, at landsbyerne har engageret og opdyrket nye talenter, som har
løst nye og større opgaver på tværs af kredsene. FDFere, som med erfaring fra landslejren er bedre
rustet til at bidrage til udviklingen i netværk, landsdele og landsforbund.
Aktivitetsmaterialerne på lejren er gjort tilgængelige på FDFs hjemmeside, ligesom der i FDFs
kristendomsudvalg arbejdes videre med landslejrens forkyndelse for at styrke samtalen om tro
mellem ledere og børn.
Af nedenstående tabel fremgår det, at lederne nævner særligt ”nye lege”, ”Stærkere sammenhold” og
”Motiverede børn og ledere”, som noget af det, de tager med hjem fra lejren.

Tabel 1: Ledernes besvarelse på, hvad de tager med hjem fra lejren

Tema og fortælling
Allerede på det første landslejrudvalgsmøde kredsede snakken sig om et tema, der skulle give retning,
men indeholde en bredde, så der var plads til at udvalg, kredse og den enkelte leder kunne
igangsætte det i egen virkelighed. At rammen skulle åbne op for at vise bredde i FDF og FDFs
mangfoldige aktiviteter.
Afgørende for temaet – og dermed det aftryk som vi gerne ville sætte med landslejren – var også, at
landslejren skulle trække i samme retning som det øvrige landsforbund. Landslejren kan sætte et
kæmpe aftryk på FDFs medlemmer, omverdenen og på FDF som organisation, og det er afgørende at
landslejren bære med til den overordnede retning og fortælling om FDF både før og efter en landslejr.
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Tabel 2: Ledernes vurdering af temaets relevans hos børnene
Leg blev valgt som tema, fordi legen netop indeholder bredde, men også var retningsgivende for både
fortællingen om landslejren og for landslejrens aktiviteter. Samtidig er legen en del af FDFs DNA og
legen er også blevet mere central i FDFs kommunikation og selvforståelse igennem de sidste år. På
mange måder kan man sige, at temaet satte fokus på det, som vi i mange år har gjort godt i FDF. Det
understregede værdien af legen og bidrog med et sprog for, hvad legen kan, og hvad den gør ved os
som mennesker.

Indledningsvis var det ikke fastlagt, at der skulle være en konkret temafortælling på lejren.
Lejrbålsudvalget og Forkyndelsesudvalget deltog på et LLU-møde i januar 2015 for at udvikle
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sammen på temaet, og hvordan det blev konkret for kredse og deltagere. Efter denne dialog var det
tydeligt, at der var brug for en enkel, fælles fortælling, hvor udvalgene kunne hænge sine idéer op på.
Fortællingen om Molevitten, Kong Risus og Dronning Cordelia skulle skabe et eventyrligt univers, som
kunne drive den overordnede fortælling på lejren. Det var ønsket at skabe en fortælling som kunne
indeholde mange facetter, og som udvalgene kunne skabe sidefortællinger til. Overordnet handlede
det om at redde Legens Kilde og legen i sig selv fra at uddø, og da Legens Kilde næredes af børn og
voksnes leg, bidrog alle aktiviteter og oplevelser til at udvikle temaet.
Vi var forholdsvis langt i lejrens planlægning inden hele fortællingen lå klar. Selvom det gav
mulighed for at tale om leg som tema uden en detaljeret fortælling, så gav det også udfordringer hos
nogle af udvalgene, der havde brug for svar, som de ikke kunne få, da LLU valgte at prioritere
involvering af nøgleudvalg og udvikling af temaet i takt med lejren højere end at have en færdig
fortælling parat fra begyndelsen.
Historien op til lejren var udfoldet i fire kapitler, som kunne læses på klassemøderne. 68 % af lederne
angiver, at de har læst fortællingen op før lejren. Der var en enkel fortælling, som skulle udspille sig
undervejs på lejren, hvilket gjorde at aktiviteter, lejrbål og forkyndelse ikke var fastlåste i at drive
temaet frem på lejren. Dette blev oplevet som en klar fordel både i LLU og hos de temabærende
udvalg. Der blev afholdt et par fælles afklarende møder omkring karakterer, sprog og tværgående
idéer for forkyndelses-, program- og lejrbålsudvalg, og samtidig skete en stor del af koordinationen
bilateralt mellem udvalgene.

Anbefalinger om Lejrens idé
•
•
•
•
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Det giver god mening at have en overordnet fortælling, og det er en fordel at skabe en ramme
som er bred og enkel, og hvor udvalgene kan finde facetter, de kan se sig selv i.
Fastlæg principper for lejren og brug tid på at implementerer dem i udvalgene. Inddrag
udvalgene i processen
Sikr, at der er sammenhæng mellem FDFs retning og landslejrens retning, så man bærer med
på samme fortælling internt og eksternt.
Blikket for ”det nære” er afgørende for en god lejroplevelse for kredsene. En landslejr udgøres
af kredse, der tager på sommerlejr med forskellige traditioner og kulturer. Understøt dette og
brug det aktivt til at udfolde lejrens idé.

Organisation!og!struktur!
Udvalg og organisationsdiagram
Landslejrudvalget nedsatte 19 udvalg og 8 tjenester, som i landslejrens planlægning og afvikling
udgjorde hoveddelen af driftsorganisationen tilsammen med de 5 Riger, der hver havde en
Rigskoordinator, uden et udvalg bag sig. Herudover var der 32 Landsbyer med en borgmester og
landsbyråd, som varetog en væsentlig opgave med planlægning og afvikling af program og
lejrmæssige forhold i de enkelte lejrområder (se side 24)
Landslejrudvalget benyttede opdelingen mellem udvalg og tjenester fra tidligere landslejre. Man kan
overveje om strukturen med tjenester giver mening frem for at blot have én samlet gruppe af udvalg,
som løser opgaver i landslejrens organisation. Opdelingen i tjenester og udvalg opstiller et hierarki,
som ikke er gældende på lejren.
Udvalg og tjenester vil i denne rapport blive omtalt som et samlet hele under betegnelsen ”udvalg”
med mindre andet nævnes.
Alle udvalg havde en kontaktperson i landslejrudvalget. Det vil sige at landslejrudvalget havde fordelt
de enkelte udvalgsområder mellem sig. Til forskel fra tidligere landslejre, var landslejrudvalgets
medlemmer ikke opfordret med det sigte at varetage et bestemt område, og disse områder blev først
fordelt da lejrens overordnede retning var fastsat. Se mere om udvalgskontakt på side 75.
Udvalgene nedsatte selv arbejdsgrupper med gruppeformænd i det omfang, det gav mening. Der var
fra landslejrudvalgets side opfordret til, at der er som minimum blev fundet ressourcer i udvalget, som
kunne varetage kontakt hhv. vedrørende teknik og økonomi.
Der var en række nye udvalg på denne lejr. Det var en udfordring at finde formænd, som ville påtage
sig rollen som formand for et samlet programudvalg, mens der var mange, som gerne ville byde ind
på mindre opgaver. Derfor blev programudvalget opdelt i mindre områder, som blev varetaget af
forskellige udvalg. Dette oplevedes som en succes, hvor man skal være særligt opmærksom på
koordination og videndeling mellem udvalgene.
Der var et stærkt ønske om at lave et samspil mellem landsforbundets udvalg og landslejrens udvalg
på de områder, hvor det gav mening. Der var således dialog med eksempelvis Kristendomsudvalget
ift. Forkyndelsesudvalget inden udvalget blev nedsat for at sikre, at ressourcer og samarbejdsfelter
blev bragt frem. Vi lykkedes til dels med dette i den indledende fase, men undervejs i arbejdet, havde
koordinationen kun en lille effekt. Der var udvalgsmedlemmer i kristendomsudvalget som sad med i
Forkyndelsesudvalget, men da kristendomsudvalget ikke var kørende i perioden op til landslejren gav
det kun en lille effekt.
Desuden var der også dialog på det internationale område, som heller ikke undervejs gav den håbede
synergi. Samarbejdet kunne styrkes ved tættere dialog, og ved at landsforbundets stående udvalg fx
havde landslejren skrevet ind i deres udvalgskommissorier som et arbejdsfelt.
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Kommissorier
Der blev til alle udvalg udarbejdet kommissorier, som indeholdt overblik over de hovedopgaver, som
udvalget skulle løse før, under og efter lejren, samt de faste aftaler og deadlines der forelå i
udvalgsperioden.
Landslejrudvalget udarbejdede udkast kommissorierne i november-december 2014, så de var klar som
baggrund for opfordringen af en formand. Herefter skrev formænd og udvalg med på egne
kommissorier, så de afspejlede en fælles aftale mellem udvalg og landslejrudvalg.
Det kan være en udfordring for LLU at beskrive alle kommissorier detaljeret nok – særligt for de store
udvalg, da ekspertisen inden for eksempelvis Lejrservice, forplejning, lejrbål er i udvalgene fra sidste
landslejr og ikke nødvendigvis i LLU.
Man kan overveje at splitte områderne i kommissorierne yderligere op, så det i højere grad afspejler
de forskellige etaper, der er i udvalgets arbejde.
Nogle borgmestre nævner, at kommissorier godt kan virke lidt voldsomme. Som tillæg til
landsbykommissorierne lavede LLU også en arbejdsbeskrivelse i prosaform, som måske kunne virke
mere tilgængelig og overskuelig.
Det anbefales, at et kommende LLU ser på brugen af kommissorier og indholdet heri for at afveje, om
det stemmer overens med den forventning eller det behov, der er hos hhv. LLU og udvalgsformand.
Måske er det nærmere en opgaveliste eller forventningsafstemning end et egentligt kommissorium
for nogle udvalg og arbejdsgrupper.

Opfordringer
Landslejrudvalget opfordrede de første formænd i november/december 2014, dvs. halvandet år før
lejren. Nogle poster blev besat ganske hurtigt og efter kun få opfordringer, mens andre udvalg var
sværere at finde formænd til. Reelt er de sidste formænd først fundet i forsommeren 2015, dvs. et år
før lejren. Dette adskiller sig ikke fra sidste landslejr, og man kan måske overveje blot antage dette
som et vilkår frem for at lade det fylde som et særligt problem.
Det er svært at påbegynde opfordringer meget tidligere end halvandet år før lejren, medmindre
landslejrudvalget er samlet endnu tidligere eller påbegynder opfordring af formænd inden at
organisationen og kommissorierne er fastlagt. Formænd vil gerne vide, hvad de siger ja til, men
overvej om der kan skabes en fælles forståelse mellem landslejrudvalget og en ny formand om, at
man aftaler kommissorieindholdet sideløbende med at formanden er opfordret og samler sine
nærmeste folk omkring sig.
Afgør også tidligt i processen, hvilke udvalg, der er kerneudvalg (eksempelvis lejrservice, forkyndelse,
forplejning) og igangsæt opfordringsprocessen tidligt her. Disse formænd vil være ressourcer, når
opgaverne skal skæres til og der skal sættes retning. Det kan virke lidt usikkert for LLU, fordi man er
bange for at ikke få det hele med inden arbejdet går i gang, men opfordringer og indhold hænger
sammen. LLU mener, at man skal vove sig ud i det alligevel, da vi vurderer, det vil lønne sig på sigt.
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Navnelisten til formandsopfordringer blev skabt af LLU med input fra forbundssekretærer og øvrige i
FDFs stab, og til dels udvalgsformænd i landsforbundets udvalg. Allerede i foråret 2014 var der en
FDF nyhed om at man kunne melde sig under fanerne i landslejrarbejdet ligesom der på Landsmødet i
november 2014 var dialog med flere, der gerne ville være med som medarbejder, udvalgsmedlem
eller andet. Man kan overveje at åbne denne proces mere op og evt. lave jobopslag på
udvalgsopgaver for at brede navnelisten ud, men der er stadig i FDF en ”prikke-kultur” frem for en
kultur, hvor man melder sig selv. Landslejrarbejdet kræver formænd som er selvkørende og som har
erfaring med større opgaver, og det skal der stadig være fokus på, selvom der åbnes op for at man kan
melde sig selv.
Formændene har selv opfordret udvalgsmedlemmer og landslejrudvalget har hjulpet med navne og
støtte i denne proces efter behov. Det bør til en hver tid være formanden, der sætter sit hold, men der
skal ydes støtte til formanden, så de forskellige kerneområder og kernekompetencer er tydelige fra
starten.
Opfordringer – uanset hvor i organisationen det er – er en stor opgave, som ikke må undervurderes.
I et enkelt udvalg, Kommunikationsudvalget, lykkedes det ikke at finde en frivillig formand som først
tiltænkt. Der blev lavet en fælles ansættelse af en medarbejder, som arbejdede både med landslejr og
landsforbundsopgaver. Se mere om anbefalinger i forbindelse med kommunikation på side 38ff.
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Formandsmøder
Der blev afholdt tre formandsmøder inden lejren: marts 2015, november 2015 og marts 2016. Det er
et møde mere end ved tidligere lejre. Det er en klar anbefaling, at der afholdes tre formandsmøder på
kommende lejre, så også at formænd, der er kommet til efter første formandsmøde, integreres godt i
formandsgruppen.
Formandsmøderne havde forskelligt fokus. Første møde var næsten alt åbent. Andet møde var flere
aftaler på plads og udvalgene havde valgt retning, men der var stadig mulighed for at ændre og passe
til. Og det sidste møde, hvor de fleste aftaler lå helt fast og det hovedsageligt handlede om at få den
sidste koordination på plads.
LLU tænkte meget i, at det vi kan gøre på mail, skal vi ikke bruge mødetid på og omvendt. Derfor
brugte vi meget tid på møderne, på at udvikle på tema og idéramme og integrere denne i udvalgenes
områder.
Det var et særskilt mål for LLU at skabe møder, hvor der var plads og tid til formændene kunne lære
hinanden at kende. Idéen var, at hvis de kendte hinanden og forstod hinandens opgave på landslejren,
så ville der automatisk ske mere koordination på tværs, som ikke behøvede at være styret af LLU.
Idéen bag blev i høj grad bekræftet, og LLU oplevede at koordinationen mellem udvalgene var med til
at løfte niveauet for oplevelserne og sammenhængene på lejren. Det gælder især omkring
temahistorien, hvor lejrbålsudvalg, programudvalg og forkyndelsesudvalg koordinerede og supplerede
hinanden flot.
Formændene fremhæver i udvalgsevalueringerne, at det fysiske møde mellem formændene er en
nødvendighed. At få ansigter på hinanden hjælper til fremadrettet samarbejde. Det nævnes også som
noget, der giver energi til arbejdet hos formanden. Nogle nævner, at man måske kunne fordele
møderne i øst og vest i stedet for kun i vest (Silkeborg Højskole).
Det blev diskuteret om man skulle tilbyde fælles udvalgsweekends, hvor udvalgene holdt møder
sammen, men det var tydeligt at udvalg mødes på mange forskellige måder og at den frihed, der
ligger i det, er god.

Tidsplan
En detaljeret tidsplan findes som bilag, men understående ridser møder i organisationen op.
Møder
Jun 2014

Første LLU-møde

Mar 2015

Formandsmøde #1

Sep. 2015

Landslejrkursus

Nov. 2015

Formandsmøde #2

Jan. 2016

Myndighedsmøde

Mar. 2016

Formandsmøde #3

Maj 2016

Beredskabsøvelse

Jul. 2016

FDF Landslejr 2016

Tabel 3: Liste af hovedmøder i LL-organisationen
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Medarbejdere
Der var 919 medarbejdere på lejren, hvilket er samme antal som på sidste landslejr. Dog er der i disse
ikke medregnet dem, som løftede opgaver som borgmestre og landsbyråd, da disse var tilmeldt
gennem deres kredse. På sidste landslejr udgjorde boområdernes medarbejdere over 100 personer.
Der var dermed forholdsmæssigt flere medarbejder på lejren, men alligevel var der flere udvalg, hvor
man var underbemandede. Særligt lejrservice, servicegruppen og parkering var udfordrede, men i
andre udvalg ville det også have været en styrke med flere hænder.
På de sidste par lejre har man oplevet samme udfordring på medarbejderfronten, og der er grund til at
tro, at dette også vil udfordre på næste landslejr. Der bør inden næste landslejr være en drøftelse
tidligt i forløbet om, hvordan rollen som medarbejder ser ud på lejren. Pres fra medarbejdersetup på
festivaller og lignende, hvor man har afgrænsede arbejdstider, gratis deltagelse og et væld af
medarbejdergoder udfordrer en lejr, hvor alle deltagere og medarbejdere regnes lige ift. goder og
betaling.
Det var muligt at søge medarbejdere gennem landslejrens jobside ligesom ledergruppen på Facebook
blev brugt flittigt. Dog må man sige at de fleste udvalg, som så mange andre steder i FDF, trækker på
eget netværk.
Der er stor forskel på at være medarbejder på landslejren ift. opgave og omfang. Nogle udvalg har
mange medarbejdere, som har vagter på lejren, mens andre medarbejdere arbejder non stop fra
lejrens start til slut. Man skal være opmærksom på dette, og overveje om det giver anledning til at
dele opgaver anderledes eller gruppere medarbejderstaben på en anden måde.
Som medarbejder siger man ja til en specifik opgave, og ikke til opgaven som medarbejder på lejren.
Der kan opstå behov på lejren, hvor der er brug for at kunne mobilisere folk til et særligt område.
Overvej om der på tværs af udvalg og medarbejdergrupper kan skabes fælles forpligtigelse for at
hjælpe hinanden i akutte situationer.
Der er en del medarbejdere (ca. 20%), som erklærer sig ”uenig” eller ”meget uenig i”, at det har været
en god oplevelse at være med som medarbejder på landslejren. Dette overrasker noget, og der kan
være mange årsager til dette, som vi kan gisne om. Det våde vejr får skylden for, at mange
medarbejdere siger at det har været en hård lejr, men der er givetvis også andre årsager til dette.
Nogle steder var man stærkt underbemandet nogle dage, hvilket også kan spille ind. Efter samtaler
med udvalgsformændene, er det ikke LLUs opfattelse, at der er en generel stor utilfredshed med
oplevelsen som medarbejder på lejren. Dog må spørgeskemaets svar tages alvorligt.
På landslejrens sidste officielle dag, fredag d. 15. juli, blev der afholdt fest for medarbejderne. Dels
som en anerkendelse for medarbejdernes slid og dels som et festligt og hyggeligt afbræk i
oprydningsdøgnet, der løber frem til lørdag eftermiddag. Det opleves af LLU som en god mulighed for
at sige tak til medarbejderne på lejren og en rar måde for medarbejderne at slutte lejren af. Festen
organiseredes i LLU sammen med relevante udvalg (lejrservice, forplejning, kiosk og revy). Der var
fundet et par tovholdere uden for LLU til at varetage afviklingen på dagen.
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Udvalg

Antal

Udvalg

Antal

Lejrserviceudvalget

144

Seniorcityudvalget

21

Lejrbål og underholdningsudvalget

130

Leder- og uddannelsesudvalget

18

Hospitalstjenesten

71

Revytjenesten

18

Kommunikationsudvalget

69

Forankringsudvalget

12

Forplejningsudvalget

56

Forkyndelsesudvalget

9

Redningstjenesten

54

Fællesdags- og natløbsudvalget

8

Myanmarudvalget

51

Udsmyknings- og installationsudvalget

8

Udforsk Øen Udvalget

44

Lejrinfotjenesten

6

Kiosk- og gæstebespisningstjenesten

34

Leg Løs Udvalget

5

Torveudvalget

30

Adventureraceudvalget

4

Vandlandstjenesten

27

Familielejrudvalget

4

Badetjenesten

26

Internationalt Udvalg

4

Landslejrudvalget

23

Musikudvalget

3

Tabel 4: Fordeling af medarbejdere i udvalg (ikke komplet)

Lønnede ressourcer
Landslejrchefen var ansat (ét årsværk) og en stabsansat i landslejrudvalget (15 % af årsværk).
Samtidig blev opgaven som formand for lejrservice løftet af Centerchefen på Sletten, mens opgaven
som formanden for Kommunikationsudvalget blev løftet i en fælles ansættelse i landsforbundet.
Man bør fra starten være afklaret med, at der er områder i landslejrens regi, hvor det giver bedst
mening at opgaven løftes af ansatte, for at skabe bedst sammenhæng med øvrige opgaver i
landsforbundet og for at udnytte dette strategisk. Det kan fx være på kommunikation og for
lejrservice, som det var gældende på denne landslejr. Hvis landslejren skal kommunikere FDF, er det
vigtigt at der er tæt sammenspil mellem FDFs ansatte kommunikationsmedarbejder og et
kommunikationsudvalg på landslejren.
Man bør være meget klar på ansvar og rollefordeling, når lønnede ressourcer ledes af frivillige, så der
ikke er usikkerhed om opgaver, processer og medarbejderansvar – hverken for frivillige eller lønnede
ressourcer.

Samarbejde med øvrige enheder i landsforbundet
Det var fra begyndelsen et stærkt ønske fra hovedbestyrelse og landslejrudvalg, at landslejren og
landsforbundet i øvrigt var tæt bundet sammen, så det var tydeligt at landslejren og landsforbundet
trak i samme retning. Et af tiltagene for at styrke dette var, at landslejrchefen blev forankret i FDFs
ledergruppe med daglig gang på Rysensteen. Der har med dette været let adgang mellem landslejren
og FDFs stab, forbundssekretærer og forbundskontor omkring opgaveløsning, sparring og videndeling.
Det er landslejrudvalgets oplevelse at et tæt samarbejde mellem landslejren og den øvrige
landsforbundsorganisation er et aktiv for begge parter og at dette medfører en stærkere fælles
forståelse for at der trækkes i samme retning for FDFs bedste.
Nedenstående er eksempler og overvejelser ift. et tættere samarbejde med FDFs organisation.
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Staben og forbundssekretærerne
Staben har givet tæt sparing og indspark ift. den nye boform, hvor kredsene boede i landsbyer på
tværs af landsdelen.
Der har været fælles brainstorm på mulige udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, borgmestre og
andre i landslejrens organisation.
Det vurderes af LLU som godt for både landsforbund og landslejr, at forbundssekretærerne er tilstede
med netop deres kredskontakt og erfaringer, for at bistå kredse undervejs og hjælpe, hvis der skulle
opstå sager, der skal tages hånd om.

Forbundskontoret
Forbundskontoret har administreret tilmeldinger, spørgsmål fra kredse (lejrinfo) og varetaget
landslejrens økonomi i samarbejde med landslejrens kasserer. Kontantløs lejr har også været
forankret på forbundskontoret.

Landsforbundets udvalg
Der vil være udvalg på landslejren, hvor der vil være et overlap ift. arbejdsområder med
landsforbundets udvalg. De udvalg, hvor der var fælles arbejdsområder blev kontaktet med henblik på
at skabe sammenhæng inden landslejrens udvalg blev nedsat. Både ift. opfordringer, arbejdsopgaver
og øvrigt fokus inden for området. Det drejede sig særligt om landsforbundets uddannelsesudvalg,
kristendomsudvalg, internationalt udvalg og FDFs redaktioner og kommunikation. Vi lykkedes kun
med dette i et begrænset omfang, men anbefaler klart at dette understøttes og udvikles bedre næste
gang.

Hovedbestyrelsen
Landslejrchefen har som en del af FDFs ledergruppe deltaget på HB-møder. I henhold til
kommissoriet har der været samarbejde omkring invitation af gæster og samarbejdspartnere,
invitation af kongehuset, udvælgelse af prædikanter til gudstjenesten samt godkendelse af budget.
Der blev i øvrigt afholdt en fælles drøftelse omkring leg, udviklingsmålene på landslejren og øvrige
initiativer. Dette affødte bl.a. at hovedbestyrelsen afholdt tre arrangementer på lejren. Se mere på
side 72.

Landsdelsledelser
Den nye boform gjorde at landsdelsledelserne fik en anden rolle på denne lejr end på de to
foregående lejre. I marts 2015 blev den første fælles drøftelse omkring boformen og
landsdelsledelsernes rolle i denne sammenhæng. Landsdelsledelserne løste vigtig opgave i at
sammensætte kredse i landsbyer og komme med bud på borgmestre, som kunne opfordres.
På landslejrkurset blev der aftalt yderligere tre indsatser, som landsdelsledelsen kunne løfte i
forbindelsen med lejren: 1) Sparringsmøder på tværs af landsbyerne i landsdelen, 2) Kredslederevent
på landslejren og 3) Opsamling af initiativer og ressourcer som blev til før og under lejren.
Samarbejdet med landsdelsledelserne er utrolig vigtigt og bibringer stor kredsviden, som er vigtig i
landslejrens tilblivelse.

FDFs skoler
I februar 2015 var der den første samlede dialog med FDFs skoler i forbindelse med et
forstandermøde, hvor skolernes deltagelse blev drøftet. Silkeborg Højskole ønskede som ved tidligere
lejre at deltage i samarbejde med FDFs internationale projekt og efterskolerne besluttede at deltage
med en fælles aktivitet på torvet for at sætte fokus på FDFs efterskoler. Det blev drøftet om der skulle
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etableres en fælles efterskolelejr, men det ønskede skolerne ikke. Midtsjællands Efterskole deltog bag
scenen mens en Kongeådalens Efterskole løftede landsdelens lejr i Seniorcity. Hardsyssel Efterskole
deltog med hold i Seniorcity og var tovholder på en torveaktivitet for efterskolerne. Pederstrup
Efterskole kom der aldrig kontakt til, og de deltog ikke på lejren.

Opfølgningsgruppen
Landsmødet 2012 vedtog som en del af handlingsplanen, at der skulle nedsættes et udvalg, som
skulle sikre, at ”inspiration og oplevelser fra landslejren kan overføres og fastholdes i det
efterfølgende kredsarbejde.” Hovedbestyrelsen har konkretiseret beslutningen i indsatser.
Opgaven blev organiseret af FDFs udviklingschef, en forbundssekretær og et HB-medlem og der har
været samarbejde med dels landslejrudvalget og forankringsudvalget. Der er redegjort for arbejdet i
en særskilt rapport.
Der har været et godt samarbejde mellem landslejrudvalg og opfølgningsgruppen, og det har givet
god mening, at et udvalg løftede sig op fra landslejren og gjorde opdagelser for FDF i et større
perspektiv.

55 Nord
Der blev i foråret 2015 indgået en samarbejdsaftale med 55Nord vedr. produktion af logovarer, salg af
materialer til kredse samt butikkens deltagelse på lejren. 55Nord har i samarbejde landslejrudvalget
produceret landslejr-t-shirt, hvor designarbejdet har ligget i landslejr-regi mens alt omkring varelager,
salg mv. lå hos 55Nord. En samarbejdsaftale er vigtig, for at sikre et godt samarbejde mellem
parterne.

Anbefalinger om organisation og struktur
•
•
•
•
•
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Afhold tre formandsmøder og sæt fokus på sparring, koordination og relationer mellem udvalg
frem for et informationsmøde
Brug udvalgene som en aktiv del af tema- og idéprocessen for at skabe sammenhæng og
ejerskab
Overvej om kommissorierne kan sammensættes anderledes, så der bliver mere klarhed over
perioder og arbejdsområder end specifikke opgaver.
Se på medarbejderopgaverne og organiseringen af medarbejdere.
Find nye ord om de forskellige led i organisationen. Der er en sprogbrug og opdeling, som ikke
nødvendigvis stemmer overens med lejren i dag.

Kredse,!landsbyer!og!riger!
Boform og lejrorganisering
Efter vedtagelse af principperne for lejren var det tydeligt for landslejrudvalget, at vi måtte se
nærmere på måden lejren var organiseret på. Hvis vi ville give
ejerskab og lederskab helt ud til kredsens ledere og bringe flere med
ind i planlægningen af landslejren, hvis kredse og deltagere skulle
opleve nye venskaber på tværs af kredse og hvis den nære oplevelse i
den lille lejr skulle have fokus, så måtte enhederne være mindre og
sammensætningen på tværs af landet være en anden end på de sidste
par lejre.
Boformen på lejren var en af de største omvæltninger for kredsene og
det, som krævede mest forklaring, fordi det brød med det, som vi
havde vænnet os til. På bagkant af lejren kan vi konstatere, at det er
noget af det, som har fået størst ros fra alle steder i FDF og i
landslejrorganisationen.
Kredsene var samlet i Landsbyer med 8-10 kredse fra egen landsdel.
Der var mellem 200-350 deltagere i hver Landsby. Der var 32
Landsbyer, som hver havde et landsbyråd og en borgmester.
Landsbyerne var samlet i fem Riger, hvor alle landsbyer i Riget var fra
forskellige landsdele. Ud over de fem Riger var Seniorcity et Rige for
sig. Familielejren var en del af et Rige.
Der var en bekymring om at indskyde et ekstra led, og at der på den
måde ville blive længere mellem piltelederen og landslejrens udvalg.
Nogle informationer ville gå tabt på vejen og at man manglede
informationer til at være forberedt på opgaverne på lejren. Dette var
til dels et problem på lejren, men kan heldigvis nemt løses. Se mere
om dette på side 40
Hvis man ønsker at gennemføre ændringer i en allerede kendt struktur
på lejren, skal man være meget opmærksom på kommunikationen og
fortællingen om, hvorfor man gør det. Vi har mødt velvillighed ift. den
nye boform, men havde vejen frem til lejren en opgave i at give
billeder af, hvad den nye boform betød for forberedelserne,
samarbejdet mellem kredsene og livet på lejren.

Kredse og holdledere
Ved kredstilmeldingen tilmeldte kredsen en holdleder. Holdlederen
modtog automatisk nyhedsbrev og øvrige relevante informationer om
landslejren.
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Det er vigtigt at have et bindeled til kredsen, som både kan håndtere de mange informationer og
sætte retning og fokus for landslejren i kredsen.
Der er rigtig mange informationer at holde styr på for holdledere, og det er vigtigt at der sorteres i
nyhedsstrømmen. Nyhedsbrevene indeholdt den nødvendige information og blev sendt til alle, som
abonnerede på det. Se mere om nyhedsbreve på side 40.
Der var holdledere på både kredspladsen og i Seniorcity. Holdlederen på kredspladsen blev anset som
primær holdleder i tiden op til lejren og modtog forsendelser mv. også for deltagere i Seniorcity.
Seniorcity-holdlederne er forholdsmæssigt væsentligt yngre end holdlederne på kredspladsen. Det
havde vi fokus på ved denne landslejr, og det skal der fortsat være fokus på ved de kommende lejre.
60
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Tabel 5: Aldersfordeling for holdledere hhv. kredsplads og Seniorcity (antal)

Landsbyer
Landsdelsledelserne lavede i foråret 2015 et forslag til inddeling af landsdelen i landsbyer ud fra
forskellige parametre om størrelse, ressourcer, kredssamarbejde og udviklingsmuligheder.
Landsdelsledelserne løste en opgave, som var svær at løse for landslejrudvalget selv, da vi slet ikke
havde det samme kredskendskab. Landsdelsledelser fortæller også, at det gav anledning til en god
snak om alle landsdelens kredse og hvordan de alle fik den bedste landslejr.
De 32 landsbyer havde hver en borgmester, som varetog den overordnede planlægning af Landsbyens
lejr. Der var aftalt et kommissorium mellem Landsby og landslejrudvalget, som hovedsageligt
fokuserede på at skabe landsbyens identitet, planlægge fortræningsweekend samt forberede og
afvikle landsbyfest, underholdning og forkyndelse i landsbyen på lejren. Borgmestrene har i forskelligt
omfang brugt kommissoriet, og nogle foreslår at man i stedet havde en løsere opgaveliste, da et
kommissorium kan virke lidt voldsomt.
En af grundende til at lave mindre enheder var også at flere ”nye” ledere kunne prøve kræfter med
landslejrens planlægning. At man ikke behøvede at være prøvet i udvalgsarbejde og med tonsvis af
erfaring i bagagen. Det vurderes at mange nye folk har fået gode oplevelser med at prøve sig selv af i

25

en ny og større opgave, og at det ikke nødvendigvis krævede årelang FDF-erfaring at løfte
borgmesteropgaven.
Borgmestrene nedsatte landsbyråd til at løse opgaven, men landsbyrådene havde forskellige former
fra landsby til landsby. Nogle steder var det et egentligt udvalg, mens det andre steder var holdledere
fra kredsen som delte opgaverne mellem sig og hvor borgmesteren koordinerede arbejdet.
Den første liste med navne på borgmestre blev udarbejdet af landsdelsledelserne, og det gav god
mening at spørge folk tæt på kredsene om navne. Nogle steder sagde den første, der blev opfordret ja
med det samme. Andre steder var der mange, der sagde nej inden der var gevinst. At der var 32
landsbyer frem for 8 landsdelsområder gjorde naturligvis ikke opgaven mindre omfattende.

Borgmestrene nævner også opfordringer som en udfordring i deres evaluering. Det er svært at finde
folk til eksempelvis forkyndelse og underholdning. Dette hænger nok sammen med at det var mindre
områder, og der dermed var færre folk at tage af. Samtidig var der også en opgave i at forstå, at det
ikke var lejrbål og andagter for 1.500 deltagere, som det var i landsdelene sidste gang, men et
væsentligt mindre og mere sommerlejrlignende setup.
Langt størstedelen af borgmestrene giver udtryk for, at de mindre enheder gjorde at kredsene måtte
rykke tættere sammen og løse opgaverne i fællesskab, og nævner dette som noget positivt. Der er
stort set over hele linjen blandt borgmestre forslag om at lave mindre enheder igen på næste
landslejr.
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90 % af lederne vurderer at størrelsen på landsbyerne var tilpas, mens 7% vurderer at de var for små.
Borgmestrene mener også overordnet at størrelsen var passende, men bemærker at små enheder også
gør udvalget af ressourcer mindre, når der skal skaffes tovholdere til eksempelvis lejrbål og
forkyndelse.

Riger
Der var fem riger på lejren, hvor der boede kredshold og ét rige, hvor Seniorcity boede. Hvert rige
havde en Rigskoordinator, som varetog praktiske, tekniske og koordinerede opgaver i Riget og mellem
de 6-7 landsbyer, der lå i riget.
Nogle Rigskoordinatorer arbejdede alene, mens andre havde et par folk med sig til at løse opgaverne.
Rigskoordinatorerne deltog i LLU’s morgenmøder med øvrige udvalg og viderebragte relevante
informationer til borgmestrene. De koordinerede større samlinger til programpunkter,
beredskabsmæssige forhold, tjanser i Riget mv.
Opgaven som Rigskoordinator var ny i landslejrregi, og der var derfor mange ting som skulle opdages
og tilrettelægges undervejs. Rigskoordinatorerne tiltrådte først deres opgave i januar 2016, da
opgaven hovedsageligt lå på lejren og ikke krævede store forberedelser. De deltog på formandsmøde
i marts, hvor de blev indført i opgaven. Alle parter mener, at det giver god mening først at igangsætte
arbejdet her, men tænker at det ville have givet mening at de på en eller anden møde havde holdt
møde med borgmestrene inden lejren.
Lejren var ekstremt udfordret af toiletter, som ikke virkede som forventet. Det påførte en stor, uventet
opgave hos rigskoordinatorerne.
Det fungerer rigtig godt, at have dygtige og selvstændige folk i hvert rige, som hurtigt kan tage
beslutninger, hvis det er nødvendigt. Samtidig kunne de nå løbende at have kontakt til borgmestrene
og give dem sparring, hvis der var behov.
Det kan være en udfordring, at Rigskoordinatorerne ”skal vide alt om alt” på landsby og kredsniveau,
mens de ikke inden lejren har været en del af informationerne om program, forkyndelse mv. Man bør
arbejde med at klæde rigskoordinatorerne godt på, hvis man vil gentage en lignende struktur.

Anbefalinger om Boform og lejrorganisering
•
•
•

Overvej hvordan Rigskoordinatorerne klædes godt på at kende alle de vigtigste dele af lejrens
program og indhold.
Der er flere af rigernes opgaver, som godt kunne standardiseres og som på den måde kunne
føres ud i alle riger, så de ikke behøvede at opfinde dem selv eksempelvis toiletrengøring mv.
Det vil være godt at være min to personer til opgaven – en koordinator, som har kontakt til
landsbyer og udvalg, og en teknisk person, som varetager de praktiske opgaver.

Seniorcity
Seniorcity var et tilbud til alle FDFere i alderen 15-19 år, om at bo samlet i en lejr på Landslejren.
Formålet med at lave en selvstændig lejr for seniorer var at skabe nogle rammer, der gav seniorerne
mulighed for at få en særlig lejroplevelse og et program, som var udfordrende og vedkommende for
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dem. Der boede i alt 2041 deltagere i Seniorcity. Udover seniorer boede også en del internationale
deltagere samt efterskoleelever i Seniorcity.
I Seniorcity var der særskilte aktiviteter målrettet seniorerne, men seniorerne deltog også i dele af det
fælles program på Landslejren. Den kombination fungerede godt, fordi det gav mulighed for at
udfordre målgruppen og samtidig give dem oplevelsen af at være en del af den øvrige lejr. Seniorcity
havde også egne lejrbål, koncerter og standup fra en fælles scene. De havde egen forkyndelse, efter
oplægget fra forkyndelsesudvalget, tilpasset målgruppen. Det har krævet en stor indsats fra udvalget
at planlægge, men indtrykket er at seniorerne oplevede det som et stort plus, at der var lagt energi i
at arrangere underholdning og forkyndelse, som passede til målgruppen.
Deltagerne i Seniorcity boede i landsdele med en koordinator (Kaptajn) i hver landsdel.
Koordinatorerne holdt daglige møder med Seniorcity-udvalget og videregav informationerne til deres
holdledere og deltagere.
Seniorcity-udvalget bestod af 5-6 personer. Derudover var der etableret et task force på 3 personer,
som løste praktiske opgaver under lejren og et mindre underudvalg, som bl.a. stod for at lave radio i
Seniorcity. Dette var en god løsning, fordi praktiske driftsopgaver blev løst at personer uden for
udvalget, og udvalget dermed kunne koncerterer sig om at lede lejren.

Inden lejren var det en stor og væsentlig opgave for udvalget at bringe informationer om lejren ud til
ledere og deltagere. Dette var en udfordring, fordi informationerne ikke nåede ud til en del af
deltagerne og lederne, og udvalget derfor brugte mange ressourcer på at informere og eftersende på
mail. Kommunikationsvejen, gennem en holdleder, fungerer ikke effektivt for deltagere i Seniorcity,
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og der vil fremover være behov for at skabe en kommunikationsvej, der sikrer effektiv kommunikation
fra udvalg til den enkelte deltager og leder.
Det har ligeledes været en stor opgave for udvalget at organisere og opdele lejrområdet forud for
lejren, fordi deltagerne boede sammen i landsdele og fordi mange tilmeldte sig lige op til lejren.
De brugte desuden en del ressourcer under lejren på at holde området farbart pga. af meget mudder.
Seniorcity er et relativt stort boområde, hvor deltagerne bor tæt og hvor der holdes mange koncerter
og aktiviteter på området. Det betyder at det let bliver mudret og slidt ligesom det er vigtigt at der er
opmærksomhed på, at de rent praktiske foranstaltninger som toiletter, affaldshåndtering m.v. kræver
en del ressourcer at vedligeholde under lejren.

Anbefalinger om Seniorcity
•

•
•
•

•

Vær opmærksom på, at Seniorcity-udvalget har en stor opgave, der både indeholder at lede et
boområde, men også ansvar for programpunkter, underholdning, forkyndelse mm. Det er
derfor vigtigt at der er tilstrækkeligt med ressourcer i udvalget, og at man måske i endnu
højere grad, kan danne mindre arbejdsgrupper under udvalget. Det er desuden vigtigt at
udvalget kommer i gang i god tid.
Det er en fordel med en person i hver landsdel, som kan koordinere og have kontakt til
kredsene før og under lejren.
Seniorcitys lejrområde bliver let mudret og slidt. Det skal tænkes med, når der planlægges
lejrområder, at dette område skal kunne holde til meget og ikke bliver ufarbart i dårligt vejr.
Det er vigtigt at kommunionsvejen fra udvalget til ledere og deltagere i Seniorcity, er tydelig
også i forberedelserne til lejren. Lav en kommunikationsvej, der sikrer at alt vigtig
kommunikation når alle deltagere, uanset om de deltager med en anden kreds, i en
opsamlingslejr eller med en efterskole.
Vær opmærksom på at det kan være en udfordring for kredsene at skaffe telte og andet
lejrgrej til deltagerne i Seniorcity, fordi kredsens grej er i brug i kredslejren.

Familielejren
Familielejrens opgave var at skabe en lejr for familier med små børn, der ønskede at deltage
på landslejren. Målgruppen var 0-9 årige samt deres familier. Desuden havde udvalget som
opgave at tilbyde program til deltagere fra kredspladserne i alderen 0-9 årige. Der blev
afholdt andagter, aktiviteter og aftenprogram som i de øvrige landsbyer. Forkyndelse og
aktiviteter var udarbejdet af familielejrudvalget, særligt til målgruppen.
Familielejren var en selvstændig landsby på lejrens område, som rummede faciliteter, der gør
det nemt at deltage med små børn (badefaciliteter, pusleplads, mikroovn) samt mulighed for
at bo i campingvogne/camplet/store villatelte. Familielejren var delt op i mindre boenheder,
og man kunne som familie selv vælge, hvem man ønskede at være i boenhed med, om man
ønskede at udvalget skulle finde en boenhed eller om man slet ikke ønskede at bo i en fælles
boenhed. Boenhederne var fælles om opbygning af lejr, madlavning mv. Det gav familier fx
fra familiekredse mulighed for at bo sammen og det gav også mulighed for at familier, som ikke
kendte FDF så godt, kunne bo sammen med erfarne FDFere.
Det var især kontakten til de mange familier, der fyldte meget tidsmæssigt i planlægningsfasen. I
Familielejren findes ingen mellemled mellem deltagere og udvalg, som
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der gør i landsbyer. Derfor skal udvalget kommunikere direkte til hver enkelt familie. Bekymringer
omkring den fysiske placering fyldte en del, herunder særligt plads- og adgangsforhold for
campingvogne og campletter. Derudover var der tilmeldt en del i familielejren, som ikke passede i
familielejrens målgruppe og det har været ressourcekrævende for udvalget at sortere tilmeldingerne
efterfølgende.
Der var i alt 650 deltagere i familielejren (185 familier). Det er indtrykket, at muligheden for at
overnatte i campingvogn samt den centrale beliggenhed, havde stor betydning for det høje
deltagerantal. Vi tror der også næste gang vil være mange deltagere til en familielejr og at det er
væsentligt at der er tiltrækkeligt plads på familielejrens lejrområde.
Familielejren fungerede godt og gav familier, der ellers ikke havde deltaget på
Landslejr, mulighed for at være med. Derudover gav den en god ramme for at FDFs
familiekredse og familiehold kunne tage på landslejr sammen.

Anbefalinger om Familielejren
•

•
•
•
•
•

•

At tilmeldingen til familielejren bliver endnu tydeligere, ift. hvem der kan tilmelde sig. At man
kun kan bo i familielejren, hvis man passer på målgruppen og deltager aktivt i familielejren, så
det ikke bliver et campingområde for deltagere på kredspladsen.
Det fungerede godt at etablere mindre boenheder i familielejren, således at fx familiekredse
kunne bo på en fælles lejrplads sammen.
Det er vigtigt med tæt samarbejde med lejrservice både før lejren og ved lejrstart omkring
adgangsforhold og placering af campingvogne.
Der skal ikke være for meget program for denne målgruppe. Det er vigtigt at der er god tid til
det daglige lejrliv og til at gå på opdagelse i resten af den store lejr.
Hav opmærksomhed på at der også bor mange familier med små børn i kredslejrene.
Ligesom Seniorcity og øvrige boområder, så har familielejren behov for at kommunikerer med
områdets deltagere direkte. Hjælp dem med at koordinere dette og afklar i fællesskab den
bedste mulige platform til formålet.
Hvis man vælger også at invitere familier udenfor FDF til bo i Familielejr, skal man have
opmærksomhed på, at flere ting skal forklares mere eksplicit og at denne gruppe skal hjælpes
mere både under forberedelserne og på selve lejren.
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Forberedelse!hos!kredse!og!deltagere!

Tabel 6: Landslejrstemning hos ledere

Landsmøde
Landsmødet 2014 blev brugt til at igangsætte drømme hos kredsene, inddrage ledere i den spæde
start samt introducere den nye boform. Det gav anledning til mange samtaler og uformelt at trykteste
landslejrudvalgets tanker. Det blev oplevet positivt at landslejrudvalget var åbne omkring de mange
forhold som naturligt ikke var fastlagt på dette tidspunkt.
Det er naturligt at landslejrudvalget er tilstede på landsmødet. Ved næste landslejr vil der være
landsmøde i november året op til lejren, hvor landsmødet denne gang faldt 1,5 år før lejren.

Optakter i landsdelene
Landslejroptakterne i alle landsdele blev afholdt i april 2015 og gav anledning til at 80-140 ledere i
hver landsdel fik den første mere dybdegående introduktion til landslejren. Der var dels overordnet
information om tema, praktik, pris og formålet med lejren. Samtidig var der et fælles udviklingsrum,
hvor lederne kunne inspirere hinanden ift. temarammen og udvikling af leg som fokus på
kredspladsen. LLU havde prioriteret at være talstærkt til stede og deltes om oplæg og præsentationer,
så der blev sat ansigt på udvalget.
Inddragelse af lederne i udvikling og inspirationsprocesser virker godt og hjælper til at forankre
landslejren i kredsen.

Landslejrkursus
Over 1.100 deltagere deltog på landslejrkurset 18.-20. september 2015. 97 % af deltagerne svarer at
landslejrkurset som helhed var ”Godt” eller ”Meget godt”. Et af de største kritikpunkter fra det forrige
landslejrkursus i 2010 var, at man fik for meget information, hvor man sad på jorden, og der var også
en klar anbefaling fra det forrige landslejrudvalg om at ændre på formen på kurset. Programmet blev
derfor sammensat med mere kompakt informationstid og mere tid til workshops og et
landslejrunivers, hvor man kunne gå rundt og besøge de forskellige udvalg og høre om deres
planlægning. Herudover flyttede vi hele afviklingen op til Afrikastykket, hvor vi kunne få en samlet
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lejr med samlingstelte, forplejning og teltlejr. Dette gav en særlig stemning, og det er en klar
anbefaling at gøre dette en anden gang.
Landslejrkurset er helt centralt for at få et fælles afsæt for landslejren, og er samtidig det største
lederkursus i FDF.
Der var brugt energi på det visuelle udtryk på kurset. Skilte, indretning af plads omkring
samlingsteltet samt balloner og svævende telte i selve samlingsteltet.

Fortræningsweekend
Fortræningsweekenderne blev afholdt i landsbyerne for at styrke samarbejdet her og sætte gang i
relationerne på tværs af kredsene i landsbyen. Der blev udviklet inspirationsmateriale med aktiviteter
og forkyndelse, men i høj grad også lagt op til at man i landsbyen lavede det koncept, som gav bedst
mening for kredsene. Det gav 32 forskellige fortræningsweekends, men alle med et fokus på det nære,
på relationerne mellem børn og ledere og med stort ejerskab hos kredsene, der deltog.

Inspirationsmaterialer
Der blev til lejren udarbejdet flere forskellige inspirationsmaterialer til kredsens forberedelse.
Opgaven lå fortrinsvis i Forankringsudvalget, som skulle udarbejde materialer, som forberedte kredse
og deltagere til lejren og samtidig følge op med mødeidéer og tiltag, når kredsen kom hjem fra lejr.

Temafortælling
Temafortællingens første kapitel blev udleveret på landslejrkurset, og udsendt til alle kredse til nytår.
Fortællingen er skrevet af en frivillig med kontakt til tovholder i LLU. Fortællingen indeholdt fire
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kapilter, som kunne læses op i halvåret op mod lejren samt mødeaktiviteter over temafortællingen. 68
% af lederne svarer, at de har læst temahistorien op inden lejren.

Legestarter
Kredsens fortræningsmateriale handlede om at skabe kredsens legestarter. Et materiale, som både
skulle sætte ord på legen og temaet, og som skulle ende i en konkret legestarter, som kredsen kunne
tage med på landslejren. Nogle kredse havde legestartere med, men det blev aldrig så godt forankret
hos kredsene, som det var intentionen.

Inspiration til lejrplads mv.
For at styrke kredsene i forberedelsen til det generelle lejrliv med madlavning, opbygning mv. blev
fortræningsmaterialet fra landslejren i 2006 samlet og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. Selv om
materialet var 10 år gammelt, var det stadig brugbart, og fremfor at sætte en ny gruppe til at lave et
lignende materiale, valgte vi at genbruge det. Det gav god mening, og man bør overveje om
fortræning i høj grad er at samle tips og henvisninger til materialer, frem for at bruge meget energi på
at skabe nyt hver eneste gang.

Mødeidéer med Legeudvalget
Forankringsudvalget udsendte før landslejren et materiale med mødeidéer til opstarten på den nye
sæson. Der var i foråret et samarbejde med FDFs Legeudvalg, som sideløbende udviklede materiale til
Legens Dag, og de to udvalg blev enige om at koordinere ift. indhold, udsendelse og lign. Det giver
god mening at være opmærksom på, hvad der i forvejen udsendes af materiale i landsforbundet –
både før og efter lejren – så der ikke laves dobbeltarbejde.

Tabel 7: Ledernes anvendelse af fortræningsmaterialet

Tilmelding til lejren
Forhåndstilmelding for kredse
Forhåndstilmeldingen for kredse foregik i forlængelse af optakterne i april 2015 med deadline 1. juni.
Der var en overraskende høj tilmeldingsprocent ved deadline, og det var kun ganske få kredse, der
skulle påmindes. Kredstilmeldingen indeholdt forskellige data, som var afgørende for den videre
planlægning. Dels kredsens deltagerestimat, som er afgørende for budgetlægning, og som samtidig
blev brugt i dannelsen af landsbyerne. Herudover blev kredsene spurgt om, hvilke fem kredse, de
gerne ville være i landsby med og slutteligt svarede kredsen på en række spørgsmål, som gav
indikationer om kredsens sommerlejrkultur. Se mere om landsbyerne på side 25. Det er sandsynligt, at
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muligheden for at påvirke sammensætningen af landsbyer har hjulpet til den høje svarprocent til
fristen.
Kredstilmeldingen lå lige godt et år før lejren, hvilket nok kan være det tidligste mulige, hvis tallene
skal være retvisende. Der var ni kredse, som havde lavet en forhåndstilmelding, men som ikke deltog
på lejren som selvstændigt kredshold, eksempelvis fordi kredsen indstillede arbejdet i det
mellemliggende år. Nogle kredse aftalte dog med nabokredse at deltage i fællesskab med dem.

Deltagertilmelding
Som med landsforbundets øvrige kurser, lejre og arrangementer var tilmeldingen individuel, dvs. alle
deltagere tilmeldte sig via forbundets tilmeldingssystem og betalte her første rate af
deltagerbetalingen.
Tilmeldingen åbnede 15. december 2015 og havde ordinær tilmeldingsfrist 1. marts 2016.
Tilmeldingen lukkede ikke, og man kunne – mod betaling af et gebyr – tilmelde sig helt frem til
lejrstart.
Tilmeldingen blev administreret af forbundskontoret, som naturligt oplevede dette som en stor
opgave. Dels blev der op til lejren skiftet til nyt tilmeldingssystem og dels giver 11.500 individuelle
tilmeldinger et vist afkast af spørgsmål, fejltilmeldinger og tilpasninger.
Tilmeldingen var bindende, som det også er gældende ved øvrige kurser og også på forrige landslejr.
Det betyder, at man efter tilmeldingsfristen hæfter for den fulde deltagerpris, som ikke refunderedes
ved afmelding. Dette medførte kritik og utilfredshed hos kredse og forældre, og forbundskontoret
oplevede en stigning i utilfredsheden i forhold til for fem år siden.
Det er afgørende for landslejren, at der er sikkerhed omkring tilmeldingerne, og det er vigtigt at
understrege, at en fri afmeldingspolitik er en glidebane, som kan sætte økonomien over styr. Man kan
overveje om der i landsforbundet (eller særligt til en kommende landslejr) skal ses på
afmeldingsprocedure, gebyrer og frister, som tilgodeser deltagere som må melde afbud, men som ikke
skaber usikkerhed om økonomien.

Anbefalinger om Forberedelse hos kredse og deltagere
•

•
•

Landslejrkurset er et tilløbsstykke og en oplagt mulighed for at sætte landslejråret i gang. God
idé med fokus på uddannelse, workshops og inddragelse frem for at man blot er
informationsmodtager.
Hold fast i optakterne i landsdelene. Det er for mange det første møde med landslejren og en
oplagt måde at få kredsene til at tænke med fra begyndelsen
Fortræningsweekenden er et oplagt testcenter for landsbyerne – både i forhold til opgaverne
men også ift. at lære hinanden at kende inden lejren. Hold fast i at man skal mødes i de
enheder, man skal bo sammen med på lejren. Det er dem, man har brug for at lære at kende.
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Deltagere!
Deltagerantal
Der deltog 11.442 deltagere på FDF Landslejr 2016. Det er deltagere fra FDF, medarbejdere og
familier, der ikke er medlemmer af FDF samt internationale deltagere. Gæster, korttidscamping og
øvrige er ikke medregnet i deltagertallet.
Nedenstående skema angiver deltagerantal i deltagergrupper, medlemstal i de pågældende
deltagergrupper samt den procentvise andel af medlemstallet. Dels for denne landslejr og dels for
sidste landslejr.
Det skal siges, at når de to årstal sammenholdes med medlemstallet, så er der forskellige måder at
opgøre medlemstal på hen over de sidste år, hvorfor det ikke er direkte sammenligneligt.
Deltagere
LL2016

Medlemstal
2016

Andel af
medlemstal

Deltagere
LL2011

Medlemstal
2011

Andel af
medlemstal

0-4 år

313

265

5-8 år

390

312

Pilt

1.973

3.572

55%

2.106

3.655

58%

Væbner

1.928

2.552

76%

2.126

2.935

72%

Seniorvæbner

838

1.578

53%

1.012

1.879

54%

Senior

1.379

1.797

77%

1.545

1.911

81%

Leder

2.805

6.713

42%

2.693

6.991

39%

Medarbejder

919

919

Familielejr o. 9 år

329

166

Int. deltagere

568

519

Sammentælling

11.442

22.175*

53 %

21.379*

54 %

11.663

Tabel 8: Oversigt over deltagerfordeling ift. målgrupper. *FDFs senest opgjorte medlemstal forud for lejrene.
Tilmeldingerne er foregået på forskellig måde i 2011 og 2016.

Overordnet kan det ses, at landslejrens deltagertal udgjorde den samme andel af FDFs medlemstal
som i 2011. Det er værd at bemærke, at der er lige så mange pilte som væbnere på lejren, dog at
væbnerne udgør 76 % af medlemmerne mens piltene kun udgør 55 % af de potentielle deltagere. Der
er altså et vækstpotentiale hos piltene.
Det skal også bemærkes, at der er forholdsvis flere ledere pr. barn på landslejren i 2016 end i 2011.
Ydermere er det lykkedes at skabe en succes med Familielejren, hvor dobbelt så mange deltog denne
gang sammenlignet med LL2011.
Ud fra disse tal er der en lille procentvis tilbagegang på piltenes og seniorernes deltagelse på lejren,
mens der er en fremgang hos væbnere og ledere.
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Der var et ønske i landslejrudvalget om, at få flere deltagere med fra den potentielle målgruppe.
Selvom lejren ift. det samlede medlemstal udgjorde en lille fremgang og en fremgang i
væbnerklassen, så opnåede man ikke den ønskede fremgang på piltene, seniorvæbnere og seniorer.
310 kredse deltog på landslejren med gennemsnitligt 33 deltager pr. kreds. 264 af kredsene havde
pilte med på lejren, dvs. 48 kredse deltog uden pilte. Ud af disse kredse er 27 kredse mindre kredse
som deltog med under 15 personer på lejren, mens 8 kredse deltog med over 30 deltagere.
91 % af kredsene angav i kredstilmeldingen i juni 2015, at de ville deltage med pilte på lejren, mens
det endelige antal fortæller at 85 % af kredsene havde pilte med. Dette er samme procentdel som i
2011. Det må afspejle at kredsene havde intention om at invitere piltene med, men at noget har gjort
at de ikke har kunnet gøre det alligevel. Der er som sådan ikke reel modstand mod piltenes
deltagelse.

Gæster
Nedenstående tabel viser antallet af parkerede biler i gæsteparkeringen basseret på indtægterne fra
salget af p-billetter.
Der er ikke gennemført optælling af gæsterne, men de parkerede biler giver et billede af besøgstallet
på lejren.
FDF LL 2011
1

FDF LL 2016

Onsdag

FDF LL 2006
25

Torsdag

50

75

48

Fredag

180

69

93

Lørdag

800

357

671

Søndag

2.500

3.068

1.627

Mandag

500

634

268

Tirsdag

650

399

866

Onsdag

500

327

663

Torsdag

-

102

151

Fredag

-

-

4

5.205

5.032

4.391

Sammentælling

Tabel 9: Oversigt over parkede biler i gæsteparkeringen 2006-2016

Der er væsentligt færre biler på p-pladserne i 2016 end ved de forrige to lejre. I 2011 var søndag
dedikeret til besøgsdag, hvilket har givet et stort antal besøgende. Dette var fravalgt i 2016, da det
blev vurderet, at det gav for stort et tryk på lejren. Vejrforholdene taget i betragtning er vi glade for,
at vi holdt fast i den beslutning.
Det var fra LLUs side kommunikeret, at mandag ikke var anbefalet som besøgsdag grundet
fællesprogrammet. Derimod var ”rotationsdagene” lørdag, tirsdag og onsdag anbefalet som
besøgsdage. Det fremgår af tallene.
Der blev solgt p-billetter online via Flextilmeld inden lejren, og 40 % af billetsalget foregik her.
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Tabel 10: Forældrenes oplevelse af deres besøg på lejren

I evalueringen til forældre, spurgte vi til forældrenes oplevelse af besøget på landslejren. Det er stor
tilfredshed hos forældrene. For dem, som vurdere besøget som mindre godt, er de våde p-arealer samt
p-billetprisen (100 kr.) hyppige kommentarer.
Der var lavet nyt koncept for gæstebespisningen med sandwich og salater i kioskerne. Der blev
desuden udleveret kort over lejren med informationer til gæsterne ved ankomst.
Til gæster, som ønskede at forlænge besøget med en overnatning (eller to) blev der tilbudt
korttidscamping. Dette blev organiseret af Lejrservice.

Udsatte børn og unge
I foråret 2016 nedsatte landslejrudvalget en Socialtjeneste, som skulle undersøge muligheder for og
igangsætte samarbejde med kredse omkring tilbud om deltagelse på landslejren for udsatte børn og
unge. Kredsene gør allerede af sig selv en ihærdig indsats for at hjælpe børn og unge fra udsatte
hjem, og socialtjenesten indgik samarbejde med KFUMs sociale arbejde for at undersøge om der var
børn i deres bagland, som ville kunne komme med på lejren.
Det lykkedes med den korte frist socialtjenesten at hjælpe seks børn med på lejren, som boede med
kredse fra børnenes hjemområde.

Anbefalinger om Deltagere
•

•
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Pilte er en fast del af lejren, og skal kommunikeres som dette. Der deltager flere pilte end
væbnere og samtidig er der her et stort potentiale for flere deltagere, som kan få del i
landslejroplevelserne. Dette kan måske styrkes, ved at være mere tydelig ift. piltenes
deltagelse.
Der er et potentiale for at gøre yderligere ift. socialt udsatte børn. Havde vi igangsat dette
tidligere, havde der været kontakt til flere kredse og mere tid til at arbejde på de rette kanaler
hos kommuner og andre organisationer.

Kommunikation!
Kommunikationen op til og på FDF Landslejr 2016 var delt mellem Kommunikationsudvalget og
personer i LLU. Denne evaluering vil derfor også være delt mellem disse to.

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget var ansvarlig for at lave kommunikation og PR til alle lejrens målgrupper på
forskellige platforme.
Kommunikationsudvalget var først endeligt samlet 6 måneder før lejrens start, og havde derfor kort
tid til at løse opgaven. Til trods for dette fungerede udvalget godt og løste opgaven flot. Det betød
dog også at kommunikationsudvalget primært havde fokus på at afvikle kommunikation på selve
lejren, og ikke så meget før lejren.
Udvalget var organiseret med en formand (ansat kommunikationsmedarbejder i FDF) og
undergruppeformænd for de enkelte kommunikationsområder. Herunder er nogle af områderne
fremhævet:

Sociale medier og skærme
På landslejren blev der brugt Instagram, Facebook og Snapchat. De blev startet op inden lejren, men
fik først for alvor interaktion på selve lejren. Facebook: 7100 følgere. Instagram: 2310 følgere.
Snapchat: 1500 følgere. På lejren blev indhold fra de sociale medier vist på storskærme rundt på
lejren.
På Facebook blev der under lejren stillet en del praktiske spørgsmål fra deltagere. I fremtiden kan
man derfor overveje at koble lejrinfo og sociale medier bedre.

App
Til Landslejren blev der udviklet en app til deltagere med bl.a. kort over Sletten, nyheder, program for
lejren, sangbog, legedatabase, mærker m.m. Det samlede antal downloads var 10763, hvilket ligger
væsentligt over målet på 6000. Efter lejren er appen lavet om til en generel FDF-app. Folk
interagerede mest kortet, mærkerne og kalenderfunktionen/ programmet i appen.
Det er første gang, FDF og Landslejren udvikler en app. Det bar processen præg af. Det kræver tid og
meget koordinering at udvikle en app, og man skal derfor i gang tidligt. Det havde været en fordel,
hvis app-udviklingen havde haft forankring direkte i LLU for at sikre bedre koordinationen på tværs i
organisationen.

Video og avis
På landslejren udkom der hver anden dag en trykt avis, som blev uddelt til kredse. Det virkede rigtig
godt, og det oplevedes ikke, at det trykte format er outdatet på selve lejen.
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På denne landslejr blev der ikke lavet én lang film, som deltagere kunne købe bagefter. I stedet blev
der produceret små film under lejren med det formål, at deltagerne kunne dele dem på sociale medier
og for at FDF kan bruge filmene efterfølgende.

Presse
Pressedækning af landslejren lykkedes i høj grad. Målet var at sætte fokus på leg, og skabe kobling
mellem FDF og leg. Halvdelen af presseklippene fra lejren handler om leg, hvilket må siges at være
langt over forventet. Der var stor interesse fra medier i dagene op til lejren, hvilket skyldes indsalg
allerede inden lejren. Det kræver dog et presse set-up i dagene op til.
På lejren var der en række eksternt-rettede arrangementer, som også var med til at skabe presse,
hvilket fungerede godt.

Nøgletal
"
"
"
"
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521 omtaler af landslejeren i alt.
Annonceværdi på 3.8 mio.
Læser-/lytter-/seertal: 19,2 mio.
Flest presseklip fra lokale og regionale medier, men også i flere af de landsdækkende bl.a. i
DR1 TV-avisen, TV2 Nyhederne, JP, EB, Billedbladet m.m.

Landslejrudvalgets kommunikation
LLU havde som en del af sin opgave den interne kommunikation til ledere, kredse m.m. I LLU
oprettede man en undergruppe med ansvar for LLU kommunikation til kredsene. De vigtigste områder
er fremhævet her:

Nyhedsbreve
LLU sendte nyhedsbreve til holdledere og øvrige interesserede med information om lejren. Det giver
god mening at have et nyhedsbrev. Dog oplevede vi, at holdledere opfattede det som ’nice-to-know’
og ikke ’need-to-know’. Det anbefales derfor at kalde det ’holdlederinfo’ i stedet for ’nyhedsbrev’. Det
er vigtigt at tænke i, hvordan man sikrer at holdlederen læser den information, som er vigtig for at
kunne holde kredsen orienteret.
Der var 1620 modtagere af nyhedsbrevet med en åbningsrate på 70-75 %. Vi brugte Mailchimp til at
sende ud med.

Facebook-gruppe for ledere
LLU oprettede en Facebook-gruppe for ledere med formålet at delagtiggøre lederne i, hvad LLU
arbejdede med og give et rum for sparring mellem kredse. Vores oplevelse er, at det fungerede rigtig
godt. Det var en tidskrævende opgave for LLU at følge med i og svare på spørgsmål, men vi vil
alligevel klart anbefale på en eller anden måde at have et sådant forum for ledere. Dog brugte vi en
del tid på at gøre klart, at det primært var til sparring. Hvis man havde spørgsmål, man skulle have
svar på, skulle man skrive en mail.
Der var 2899 melemmer af gruppen.
Efter lejren overgik gruppen til at være en gruppe for ledere i FDF. ”FDF – leder til leder” med det
formål at ledere kunne dele idéer og inspirere hinanden på tværs af kredse og landsforbund. FDFs
kommunikationsmedarbejder overtog rollen som moderator, men gruppen bruges ikke som direkte
kommunikationskanal for FDF.

Facebookgruppe for udvalgs- og tjeneste formænd
LLU oprettede også en Facebook-gruppe for udvalgs- og tjenesteformænd til sparring. Den blev brugt
i nogen grad til sparring og information mellem formændene. Dog brugte LLU primært direkte mails
til udvalgt- og tjenesteformænd.

Web
LLU stod i starten (1 ½ år før lejren) for at lave en landslejrside på FDFs hjemmeside med
information til kredse. Efterfølgende blev hjemmeside forankret i Kommunikationsudvalget og
fungerede som en bank for alt info og materialer op til og efter lejren.

Holdledermanual
I måneden op til lejren udsendtes en Holdledermanual med overblik over væsentlige afsnit fra
landslejrleksikon, programinformationer og praktiske informationer. Det giver god mening at samle
det allervigtigste til sidst inden lejren, for at hjælpe holdlederne med en stor og til tider uoverskuelig
informationsmængde.

Intern kommunikation på lejren
På lejren blev der dagligt holdt morgenmøde mellem LLU, rigskoordinatorer og udvalgsformænd. Her
blev dagens program gennemgået, og det var herefter rigskoordinatorernes opgave at videreformidle
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til borgmestre, som herefter skulle videreformidle til holdledere og kredse. Det gav en lang
kommunikationskæde, og det var et problem, at informationer til den enkelte leder i kredsen først
nåede frem sent – nogle gange først lige inden dagens program gik i gang. Det gav frustrationer hos
lederne. Det er derfor en klar anbefaling at gennemgå morgendagens program og ikke dagens
program på morgenmødet, så hele lejren er klar på, hvad der skal ske, og hvilke opgave de har.

Organisatorisk set-up
Kommunikationsområdet var organiseret med en frivillig i LLU med ansvar for kommunikation samt
en undergruppe i LLU med ansvar for den interne kommunikation til kredse. Formanden for
Kommunikationsudvalget var ansat kommunikationsmedarbejder i FDF. Det er en klar anbefaling igen
at sætte en ansat kommunikationsmedarbejder i FDF i spidsen for kommunikationsområdet, da det
gav god synergi og spillede ind i resten af FDFs kommunikation. Derudover stod en anden ansat
kommunikationsmedarbejder i FDF i spidsen for presse, hvilket har styrket arbejdet.
Kommunikationsområdet er vokset betragteligt de sidste par lejre, særligt med sociale medier, men
også behovet for kommunikation og involvering hos kredse er blevet større. Det kræver derfor flere
ressourcer, og anbefalingen til næste gang er derfor at en lønnet ressource med forankring i
forbundet er formand for Kommunikationsudvalget, og man kan overveje om personen også skal være
medlem af LLU. Det vil skabe bedre synergi mellem 1) den interne kommunikation, som skal ud til
kredse op til lejren, 2) selve kommunikationen på lejren og 3) FDF kommunikation generelt. Det er
vores vurdering at kommunikationsområdet er et område, hvor det er godt givet ud at bruge lønnede
ressourcer for at sikre sammenhæng mellem disse forskellige kommunikationsområder i FDF.

Anbefalinger om Kommunikation
•

•
•
•
•
•
•

•
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Det første lange stykke tid af LL-planlægning er det kun holdledere/ledere, der har brug for
info. Børnene får først interesse helt op til lejren. Brug derfor ikke kræfter på at kommunikere
direkte til børnene. Lav materiale som kredsene kan bruge til at fortælle om landslejren til
børnene.
Tænk brug af Facebook på lejren sammen med lejrinfo. Der kommer mange konkrete
spørgsmål.
Hvis der skal udvikles en app til næste landslejr skal man i gang tidligt (et år før) og arbejdet
skal forankres tæt på LLU for at sikre koordinering på tværs af organisationen.
Det er en god ide at skabe presseomtale op til lejren. Det skaber interesse fra medier fra start,
men det kræver at man er klar med et presse set-up på lejren i 3-4 dage op til lejren.
Nyhedsbreve er en god ide til holdledere, men tænk over, hvordan man får holdledere til rent
faktisk at læse ’need-to’ information. Er det nyhedsbreve, direkte mails eller andet?
Facebook-gruppe eller lignende for ledere er en god ide til inddragelse og sparring mellem
ledere. Men det er tidskrævende og der skal sættes ressourcer af.
Skab færrest mulige led i kommunikationskæden på selve lejren, så der er kortest mulig
afstand til slutbrugeren. Ellers risikerer man, at information kommer forkert eller for sent ud til
fx kredse.
Organisatorisk setup: Skab sammenhæng mellem kommunikation op til lejren, kommunikation
på lejren, og FDFs generelle kommunikation. Brug lønnet ressource, som har forankring i
forbundets kommunikation.

Lejrens!program!og!aktiviteter!
Aktiviteter og program
Afsnittet indeholder en evaluering af to forskellige dele:
1) Det overordnede program for lejren. Dvs. skemaet over hvornår vi skulle hvad på hvilke dage.
2) De konkrete aktiviteter som programudvalg planlagde og udførte.

Det overordnede program
På tidligere lejre har især ledere oplevet programmet som travlt og stressende, til trods for at der har
været mindre og mindre program på de sidste mange landslejre.
LLU vurderer at programmet på LL16 havde en god balance mellem fritid og programpunkter.
Ledernes evaluering underbygger dette.

Tabel 11: Ledernes vurdering af mængden af fritid

Tabel 12: Ledernes vurdering af balancen mellem program og fritid
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Tabel 13: Skitseprogram for FDF Landslejr 2016

Følgende faktorer er værd at fremhæve ift. at skabe balance i programmet:
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!

Vi holdt fast i, at en del af dagsprogrammet var fri leg. Der er mange ting at opleve på en
landslejr uden for det organiserede program, og børn elsker at have tid til at spille pløk. Det
var svært at holde halvdelen af dagen helt fri, fordi udvalg havde mange (gode) ideer.
Samtidig er der faktisk ikke er så meget tid tilbage, når halvdelen af dagen er fri. Det lønnede
sig dog at være forholdsvis stejl på princippet. Det gjaldt også lederaktiviteter,
tilbudsaktiviteter osv. Udvalg vil ganske givet gerne byde ind med (gode) aktiviteter, men den
gode intention om fede oplevelser tabes hurtigt i for mange valg.

!

På LL16 var der ikke hele tiden tilbud om program, man kunne vælge mellem. Dét at have for
meget at vælge i mellem gør, at man fokuserer mere på alt det man gik glip af. Man oplever,
at man ikke nåede så meget. De aktiviteter man når, mister samtidig værdi. Vi mener det er af
den grund tidligere lejre blev oplevet som stressende, selvom der har været mindre og mindre
program. Derfor anbefaler LLU ikke at lave for mange valgmuligheder i programmet.

!

Programdagenes indhold var fleksibelt. Det var muligt for kredsene at vælge til og fra, gå
tidligere hjem eller komme senere, hvis det var nødvendigt. Det betød, at der ikke var
mulighed for at lave så meget konkurrence i alle aktiviteterne, men det er LLU’s oplevelse, at
det var et godt bytte for fleksibiliteten for kredsene. Fleksibiliteten var især vigtig, når det
regnede meget.

Forskellige målgrupper
En stor udfordring ved program og aktivitet på en landslejr er at tilgodese de mange forskellige
målgrupper (pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer, ledere, familielejr). Det krævede hård
prioritering og kompromisser at give mulighed for at lave oplevelser tilpasset de forskellige
målgrupper. F.eks. kom piltene meget sent i seng efter natlejrbålet, men dette blev vi nødt til for at
kunne lave en natoplevelse for resten af lejren.
LLU opdagede undervejs i arbejdet, at vi stadig så en landslejr som væbnernes lejr, hvor piltene har
fået lov at komme med. Rent faktisk deltog lige så mange pilte som væbnere. Derfor bør udvalget
mentalt også tænke det lige så meget som piltenes lejr og tilrettelægge programmet (og en del
andet) derefter. En konkret udfordring i 2016 var, at piltene kom sent i seng i løbet af lejren, når man
samtidig sammenholder det med det program, de oplevede i løbet af en dag.
En del af en løsning på målgruppeudfordringen kunne være at lave et eventudvalg, der laver ét event
for hver relevant målgruppe. Der kunne desuden være reserveret en dag i programmet, hvor alle er
inddelt i målgrupper.

Programudvalg
Aktiviteterne i Landslejrens program var fordelt mellem syv udvalg:
1) Fællesdag og natløb
2) Piltedag
3) Vildmarksræs
4) Udforsk Øen
5) Leg løs i Riget
6) MyanMageløs
7) Vandland

Alle udvalg var organiseret under Program og Aktivitet undtagen MyanMageløs og Vandlandet, som
hørte til under andre LLU-kontaktpersoner. Myanmarudvalget hørte til et andet sted, fordi udvalget i
første omgang ikke skulle byde ind med program. Det var en idé udvalget fik i løbet af sit arbejde.
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Vandlandet havde mere brug for en kontaktperson med teknisk viden, og derfor lå den opgave et
andet sted.
Programudvalg har tidligere været én stor opgave. Det virkede godt at dele de forskellige aktiviteter
op i mindre udvalg, så ikke ét udvalg skulle stå for al programmet. Det kræver mere arbejde af LLUkontakten, men fungerer bedre bl.a. i forhold til at finde folk, der vil påtage sig opgaverne. Det gav
f.eks. også mulighed for at udvalgene kunne nå at opleve landslejren i sin kreds eller familie.
Fællesdag og natoplevelse lå i samme udvalg, og var begge succesfulde. Især natoplevelsens logistik
er værd at huske til andre lignende arrangementer. Udvalget vurderede det ikke var realistisk at lave
et reelt natløb for så mange deltagere på én gang, og derfor brugte vi kræfter på at
forventningsafstemme med lederne om, at det var en oplevelse frem for et løb. Det virkede efter
hensigten.
Piltedag
Det er godt med en dag særligt for piltene, mens resten bygger op.
Vildmarksræs, Udforsk Øen og MyanMageløs var rotationsdage. Dvs. at 1/3 af lejren var på enten
Udforsk Øen, Vildmarksræs/MyanMageløs (delt op på samme eftermiddag) eller havde fridag. Det er
en logistisk udfordring at have alle deltagere i gang på samme tid med samme aktivitet. Derfor
anbefales der rotationsprincippet, eller andre løsninger, der giver samme resultat; at lejrens deltagere
bliver delt op i mindre grupperinger.
Vildmarksræs var et godt friluftliv- og tonsetilbud. Det kunne løses på forskellige niveauer, og havde
et konkurrenceelement. Det kan anbefales at lave noget lignende.
Udforsk Øen var interessant, fordi der her blev testet et nyt udvalgskoncept af. Selve udvalget bestod
af 2-3 personer, som koordinerede de forskellige dele af programmet, udtænkte logistik og sørgede
for kommunikation. Al indhold i aktiviteterne lå hos undergrupper. Dvs. at en gruppe klatrefolk stod
for klatreaktiviteterne, men ikke for overordnet logistik og koordination af hele dagen osv. De
forskellige programfolk havde ikke nødvendigvis kontakt til hinanden.
Indholdet af dagen fungerede godt. Især klatring var populært.
Leg løs i Riget var et stærkt programpunkt og gav konkret værdi til kredsene i og med der blev
udviklet et produkt, som hver kreds kunne tage med hjem og bruge. Det var meget brugerorienteret,
hvilket gjorde at konceptet ramte godt.
Vandlandet var, som på tidligere lejre, også en kæmpe succes. Børnene elsker det, og det kan sagtens
bruges endnu mere som en særskilt programaktivitet, fremfor ”blot” et tilvalg i frie perioder i
programmet. F.eks. kunne Vandland godt få en hel eftermiddag for sig selv i programmet, som en
rotationsaktivitet.

Anbefalinger om Aktiviteter og program
•
•
•
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Vær ikke bange for at lave for lidt program. Der er næsten altid for meget.
Hold tidspunkter helt fri til bare at være på lejr
Lav ikke for mange valgmuligheder i programmet. Intentionen er god, men oplevelsen ikke så
god.

•
•
•
•

•

•

Lav både struktur og indhold i programaktiviteterne fleksibelt
De mange forskellige målgrupper er en udfordring for programmet. Lav evt. eventudvalg, der
sikrer events til alle målgrupper.
Lav flere ”små” programudvalg, fremfor ét stort.
Eksperimenter mere med strukturen for Udforsk Øen. Det har potentiale, fordi den løsner op
for det meget store ansvar og tidsforbrug det kan være at være udvalg. Strukturen kan også
bruges andre steder end ved programudvalg.
Det er svært at lave et overordnet program for en landslejr, når man ikke har prøvet det før.
Der er mange overvejelser og pointer, som man først forstår på selve lejren. For at bringe så
meget viden over som muligt, er det næste LLU velkomne til at trække på ansvarspersonen fra
sidste LLU i forbindelse med programlægningen (Signe Bjørg Lyck)
Overvej at undersøge om det på næste landslejr er muligt at have programaktiviteter om
formiddagen og fri om eftermiddagen.
Grunden til, at der plejer at være program om eftermiddagen er, at formiddagen skulle bruges
på at lave varm mad, fordi kød blev udleveret om morgenen og ikke kunne holde sig til om
aftenen. Det bør der være mulighed for at lave om på med det nuværende madsystem.
Det vil være en fordel at bytte om på programmet og fritiden fordi både børn og voksne er
mere friske om formiddagen og har mere energi til at være i aktivitet. Modsat har man brug
for pausen om eftermiddagen.

Forkyndelse og gudstjeneste
Forkyndelsesudvalgets opgave var at udarbejde forkyndelsesmateriale til FDF Landslejr 2016, som
byggede på lejrens tema. Udvalget udarbejdede desuden forkyndelsesmateriale til
fortræningsweekenden og til kredsene op til lejren. Derudover har udvalget været
hovedansvarlige for den fælles gudstjeneste lørdag på lejren. I forbindelse med
landslejrkurset havde forkyndelsesudvalget også til opgave at afvikle forkyndelse for
deltagerne på weekenden.
En del af forkyndelsen er forgået i det helt nære, i små reflektionsgrupper på kredspladserne.
Derudover har der været forkyndelse fra scenerne i landsbyerne og en stor fælles
Gudstjeneste.
Det har været udvalgets mål, at landslejrens forkyndelse i høj grad skulle være
deltagerinvolverende, og at forkyndelsen blev formidlet gennem både aktiviteter, fortælling
og dialog. Der var lagt op til at forkyndelsen i høj grad skulle afholdes af lederne i
samarbejde med landsbyens præster, således at lederne selv var en aktiv del af den daglige
forkyndelse. Målet var at få lederne til at bringe sig selv i spil, både i selve andagten og i
samtalen med børnene om tro. Formålet med dette var at inspirere lederne til at lave
forkyndelse hjemme i kredsene.
Både forkyndelse i landsbyerne og gudstjenesten får flotte evalueringer af børn og voksne.
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Hovedparten af de deltagende præster på lejren havde tilknytning til en landsby, hvor de
boede hos en kreds og deltag i lejrlivet. Lejrens præster fik dermed en aktiv rolle i dagens løb
og børnene fik mulighed for at møde præsten i løbet af dagen på lejren.
Udvalget har været i gang tidligt (ca. halvandet år før lejren) og har haft en stor opgave. Det
har bl.a. været en udfordring at rekruttere folk til udvalget. Der har været udskiftning i
udvalget under vejs, hvilket har givet udvalgsformanden en ekstra opgave. Udvalget har i
perioder undervejs, opdelt sig i mindre arbejdsgrupper. Udvalget peger selv på, at de med
fordel kunne have været flere i udvalget, især folk med teologisk baggrund. De peger også på
at underudvalg eller arbejdsgrupper under forkyndelsesudvalget kunne gøre opgaven mere
passende i omfang.

Tabel 13: Ledernes vurdering af børnenes oplevelser af forkyndelsen i landsbyen

"
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Anbefaling om Forkyndelse og gudstjeneste
!

•
•
•

Det er en stor opgave at sidde med for ét udvalg. Overvej om at etablere to udvalg, så
gudstjeneste og øvrig forkyndelse fordeles på to udvalg. Alternativt at der i højere grad
etableres arbejdsgrupper/underudvalg, som arbejder på hver sin del af forkyndelsen.
Det er vigtigt at der i udvalget sidder personer med en bred teologisk baggrund.
Man kan overveje om man næste gang kan etablere et endnu tættere samarbejde mellem det
eksisterende forkyndelse/kristendomsudvalg og landslejrens forkyndelsesudvalg.
De deltagende præster er en stor og god ressource og man kan overveje, om de også kan
bringes i spil i forberedelserne fx i udarbejdelsen af forkyndelsesmaterialet.

Legestationer og udsmykning
LLUs ambition var fra begyndelsen, at lejrens fysiske udtryk skulle være æstetisk flot, da vi havde en
hypotese om, at det udgør en stor del af oplevelsen og minderne for lejrens deltagere.
Derfor nedsatte LLU et nyt udvalg på FDF Landslejr 2016: Udsmykning og installationer. Intentionen
var at udvalget skulle sørge for lejrens æstetiske udtryk og underbygge temaet. Legen skulle kunne
ses fysisk og det æstetiske udtryk vise sjov, tosserier, finurlighed – og samtidig indbyde til masser af
legemuligheder.
Udvalget arbejdede med 3 elementer; 8 legestationer, hvide pauser og anderledes skiltning.
Derudover blev udvalget brugt til sparring for lejrens øvrige udvalg i forhold til det æstetiske udtryk.
De 8 legestationer blev etableret i hvert af rigerne og blev et samlingssted for den frie leg.
Legestationerne var forskellige i form og udtryk, hvilket indbød til at deltagerne kom rundt i
hinandens riger for at se og prøve legestationerne. Legestationerne blev flittigt brugt når der ikke var
program og var på lejrene et samlingssted på linje med Torvet.
Samtidig var legestationerne med til i en konkret form at gøre legen synlig, og gjorde det nemmere at
kommunikere lejrens tema til eksempelvis pressen.
De hvide pauser, var små og overraskende pausesteder i landskabet rundt på Sletten – små borde,
hængekøjer m.m.
Den anderledes skiltning var skilte placeret rundt i landskabet som ikke nødvendigvis gav mening
eller viste vej, men appellerede til sjov og tosserier.
En stor del af finansieringen blev løftet af fondsmidler. Der blev udarbejdet en bog om
legestationerne, som blev uddelt til kredsene med idéer til at skabe legestationer lokalt.
LLU havde en ambition om at landslejren blev flot og fik et legende udtryk. Udsmykningsudvalget
løftede den opgave med meget stor succes. Udover udvalgets egne installationer, rådgav udvalget
andre af lejrens udvalg i forhold til hvorledes man kunne arbejde med det æstetiske udtryk.

Anbefaling om Legeinstallationer og udsmykning
•

At der etableres legestationer eller lignende rundt på lejren, således at alle hjørner af lejren
bliver interessant at besøge.
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•
•
•
•
•

At placering af installationer sker således, at de kan ses fra afstand. Vær opmærksom på at
telte til eksempelvis forplejning, bespisning m.m. kan tage udsynet
At landslejren har et æstetisk udtryk der understøtter lejrens tema, og at der arbejdes med
dette alle steder på lejren (ikke kun Torvet)
At bygge- og nedrivningsopgaven af installationer tænkes sammen med for- og
efterpioneringen
At udvalget under lejren har så meget bemanding, at det er muligt hver dag at tilse og evt.
reparere på installationerne.
At udvalget sammensættes, således at der er eksperter på alle opgaver; arkitektur/design,
byggeteknikker/håndværker/ingeniør, kreativ/kunstperson, budget/regnskab,
kommunikation/funding.

Lejrbål og underholdning
Lejrbålsudvalgets primære opgave var at planlægge og afvikle tre fælles lejrbål og hjælpe med
afviklingen af en gudstjeneste. Det var LLU’s ambition, at de fælles lejrbål skulle være mere lejrbål
med fællessang, sketches og FDF-musik end et stort opsat show, der underholdte deltagerne passivt.
Samtidig ønskede LLU ikke at begrænse lejrbålsudvalget med en temahistorie, der skulle drives frem
af en handling på scenen.

At give frie hænder samt at inddrage udvalget i den tidlige proces om lejrens idé og tema var godt
givet ud. LLU oplevede et stærkt motiveret lejrbålsudvalg, der derfor tog ejerskab og udviklede
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idérammen i samspil med LLU og andre udvalg. Især koordinationen omkring overgang og
sammenspil mellem natlejrbål og natoplevelsen var flot eksekveret.
Lejrbålsudvalgets arbejde har sat sig mange spor efter de tre flotte lejrbål med morskab, andagter,
sang og musik. 63 % af lederne vurderer, at børnene synes de fælles lejrbål var det, det bedste på
lejren.
Rammerne, teknikken og kulisser, skuespillet samt samspillet af musikken løftede oplevelsen til det
uforglemmelige - uden storskærm og kendte kunstnere.
Det har stor betydning for udvalgets arbejde, at de kommer tidligt fra start. Det er en stor opgave at
planlægge og styre en så stor produktion og et udvalg på i alt 130 mennesker.
En lettere arbejdsgang med at få ordnet de økonomiske udlæg for udvalg og medarbejdere kunne
især være relevant for et lejrbålsudvalg.
Det anbefales at der i kommissoriet nævnes, at andre udvalg også har brug for at komme på scenen i
løbet af Landslejren, f.eks. ved de traditionelle taler. Andre udvalg er ikke nødvendigvis lige så langt
fremme med arbejdet som Lejrbålsudvalget, hvilket betyder at det kan virke som forstyrrende for
Lejrbålsudvalget, hvis ikke det er forberedt på dette.

Anbefalinger for Lejrbål og underholdning
•

•

Sæt udvalgsarbejdet i gang tidligt og inddrag hurtigst muligt udvalget i udviklingen af
idéramme og tema, for at give ejerskab og få inspiration. LLU skal give rammerne, og lade
udvalget selv udfylde dem.
Nævn i kommissoriet, at andre udvalg har brug for at komme på scenen.

Musik
LLUs ambition var, at musikken skulle fylde bredt på hele lejren. Det var også ambitionen, at der
skulle skrives nye salmer og sange til lejren, som kunne være med til at forstærke minderne om
lejren.
Musikudvalgets arbejde var præget af, at det ikke tidligt lykkedes at finde en formand, og derfor
havde udvalget ikke mulighed for at løfte dele af kommissoriet.
Under lejren gik meget af udvalgets arbejde med at drifte torvescenen. Programmet var flot med en
god bredde på primært bands og tamburkorpssiden og musikken skabte liv på Torvet. En enkelt betalt
kunstner spillede tre mini-koncerter rundt på lejren. Dette var en succes.
Der var yderligere musikevents forskellige steder på lejren, f.eks. stomp og guitar-intro. Disse var ikke
en succes ift. antal deltagere. Dette vurderes at hænge sammen med kommunikationen af disse
events.
Landsorkestret spillede mange koncerter rundt på lejren og i små ensembler ved morgenandagterne i
nogle af landsbyerne. Dette var med til at brede musikken ud til deltagerne.
Det var svært for udvalget at få respons fra musikenheder i kredsene. LLU fortolker dette sådan, at
musikarbejdet ikke står så stærkt i FDF-kredsene, som tidligere.
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Samtidig blev de stærkeste musikkræfter brugt på lejrbålsscenen, hvilket var godt, men betød at dem,
der skulle trække bredden med, var optaget af en anden opgave.

Anbefalinger om Musik
•
•
•

Hvis man fortsat vil have musikken til at være en del af Landslejren, anbefales det at have
fokus på bredden i musikarbejdet.
Det anbefales at vi i FDF sætter særlig fokus på musik, hvis det stadig skal være en del af
vores kultur, tradition og forbund.
Det kan anbefales at udvalgsarbejdet kommer så tidligt i gang, at der kan laves en god
udredning om, hvad musikenhedernes behov og ønsker er for deres deltagelse på Landslejren.

Torvet
Torveudvalget skulle skabe et sammenhængende og levende torv for landslejrens målgrupper, samt
for gæster og besøgende på lejren. Torvet var inddelt i 3 områder med bl.a. cafe, 55Nord butik, kiosk,
legestation, klatreaktiviteter, svævebane, raftelegeplads, forsamlingshus, kirketelt, scene, lege for
store og små, udsmykninger og meget andet.
Torvet var på landslejren et livligt og aktivt område for både børn og voksne – med leg, aktivitet og
indtryk fra landslejrens temaramme og nogle indtryk fra FDFs muligheder udenfor landslejr-regi.
Torvets arbejde er komplekst fordi det kræver et stort samarbejde og koordineringsarbejde med
mange øvrige udvalg på og udenfor lejren, organisationer og firmaer. Det er vigtigt at dette
koordineringsarbejde begyndes tidligt. Det samme gælder den samlende koordinering af alt program
på torvet som mange lejrudvalg, orkestrer og interessenter byder ind i på forskellige tidspunkter.
Udvalget og landslejrudvalget kan med fordel tidligt sikre sig hvilke aktører, organisationer og
samarbejdspartnere udenfor FDF, der inviteres og til hvad disse inviteres. På den måde vil det sikres
at øvrige parter byder ind til et livligt og forskelligartet torv.
Kommentarer fra lejrens ledere viser, at de oplevede at Torvet primært henvendte sig til ledere og
besøgende på lejren. Eksempelvis var cafe, kirke, danmarkskort-spil og bazartelt centralt placerede og
havde voksne som primær målgruppe. Torvets målgruppe bør klarlægges tidligt, så indhold udvikles
og placeres til fordel for målgruppen.
Det var de kreative, aktive og farverige miljøer på Torvet, der havde størst tiltrækning. Store hvide
telte bør begrænses i det mulige omfang og placeres strategisk så både æstetik og flow for brugerne
er gennemtænkt. Udsmyknings- og Torveudvalget havde i samarbejde skabt det æstetiske udtryk på
torvet. Det giver en rigtig god fornemmelse at have et æstetisk udtryk, der binder torvet sammen.
På torvet kunne udvalg, stående FDF-udvalg, skoler og organisationer deltage med aktivitet og tilbud
i eller omkring et bazar-telt. Det fungerede rigtig godt med et samlet område med liv og aktivitet i
alle åbne timer – i modsætning til mange mindre selvstændige telte og områder. Dette har skabt et
samarbejde og en fælles interesse om at skabe liv og leg i bazar-teltet og på Torvet. Desuden er det
værd at bemærke at selvkørende aktiviteter, som eksempelvis rafte-forhindringsbanen, er yderst
velfungerende og gør torvet livligt på mange tider af dagen.
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Det bør overvejes om torveområdet kan indskrænkes geografisk. Det er et stort areal der skal
levendegøres, som er placeret helt centralt på lejren. Et landslejrudvalg kan ligeledes vurdere
nødvendigheden af et stort samlet torv. Måske det er muligt at skabe torveliv i mindre målestok flere
steder på lejren tættere på den brede deltagergruppe på lejren.
I et hjørne af Torvet var der placeret et ”forsamlingshus”-telt, hvor receptioner og arrangementer blev
afviklet. Dette telt kan i en anden opsætning af torvet placeres i et LLU-område centralt på lejren, så
et telt, der ikke skaber værdi for børnene på lejren, ikke optager en plads på et torv, der er tiltænkt
netop dem.
Det lykkedes ikke på landslejren at lave to caféer på Torvet, som på en række tidligere lejre. Det er
godt med to udbud som samarbejder om at lave café for forskellige målgrupper. Især kan det
afhjælpe trykket på dage med mange besøgende.

Anbefalinger om Torvet
•

•
•

•

Det anbefales at Torvet fremover også er et aktivt, sjovt og centralt sted på landslejren. Et
sted hvor man kan opleve, underholdes, prøve, nyde eller puste ud. Det kræver mange aktører
og derfor er det vigtigt at udvalget igangsættes tidligt så det er muligt med tidlige og stærke
samarbejder med andre udvalg og aktører udefra.
Det anbefales at samle ”mindre” udvalg, stående FDF-udvalg, organisationer, skoler, mv. i et
fælles område eller telt, så der er et fælles telt med aktivitet og liv.
Det anbefales at der tidligt fastlægges klare linjer for placeringer af telte, toiletter og
forsyninger på området, hvilket vil gøre alt øvrig koordinering og fastlæggelse af Torvet mere
overskuelig.
Det anbefales at være skarpe på målgruppen for Torvet og hele tiden veje ideer og forslag op
imod den fastsatte målgruppe.

Minglabar Myanmar
FDFs internationale projekt Minglabar Myanmar blev tydeligt og væsentligt flere steder på
landslejren.
Udvalget havde ansvar for indsamlingsaktiviteter, drift af caféen på Torvet i samarbejde med
Silkeborg Højskole, forskellige aktiviteter i Seniorcity og Familielejr, varetage dele af besøget af 8
gæster/deltagere fra Myanmar, samt den generelle synlighed af FDFs internationale projekt på lejren
og det forudgående Landslejrkursus.
Den mest omfangsrige opgave var aktivitetsområdet MyanMageløs, som blev en del af lejrens
aktiviteter for alle deltagere. Det blev afviklet á 6 omgange (se mere om rotationsdagene i afsnittet
om Program og aktivitet). Det fungerede rigtig godt at FDFs internationale projekt inddrages naturligt
i landslejrens program – og ikke figurerer som et særskilt fokus, der ”trækkes ned over hovedet på
landslejren og deltagerne”.
Udsmykning og drift af caféen på Torvet var det andet hovedelement i udvalgets arbejde. Det er en
stor fordel at dette gøres i tæt samarbejde med Torveudvalget og Silkeborg Højskole (traditionel
samarbejdspartner på dette område) – og at dette samarbejde indledes tidligt. At drive lejrens eneste
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reelle cafe er et stort arbejde. Det kan være en fordel at dette varetages af et separat undervalg under
Torveudvalget eller at der laves to forskellige caféer på torvet med hver deres fokus og udbud.
Landslejrens Myanmarudvalg har i høj grad skabt sammenhæng med FDFs stående Minglabar
Myanmar-udvalg omkring udvikling af aktiviteter, brug af samme grafiske linje, overlap af personer,
osv. Det anbefales at dette samarbejde ligeledes vægtes højt forud for fremtidige landslejre.
Udvalgets størrelse bør en anden gang bestå af flere personer, hvis det internationale projekt skal
synliggøres på samme vis på lejren.

Anbefalinger om Minglabar Myanmar
•

•

•

•
•
•
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Det anbefales at udvalget består af 2-3 yderligere medlemmer, hvis det internationale projekt
skal synliggøres og virkeliggøres mange steder på lejren. Minimum én af disse bør være fra
FDFs stående projektudvalg.
Det anbefales, at der udvikles aktiviteter, hvor børn oplever det internationale projekt sammen
med deres egne ledere (som det blev gjort i MyanMageløs). Dette nærvær er rigtig vigtigt for
forankringen af efterfølgende snakke og forståelsen af FDFs projekt blandt børn og unge.
Det anbefales at caféen varetages af et arbejdsudvalg under Torveudvalget – og
Myanmarudvalget byder ind i dette arbejde og afviklingen. Eller at der laves 2 separate caféer
med forskelligt tilbud til lejrens deltagere/gæster.
Det anbefales at besøgende fra projektets land (Myanmar) inddrages forud for lejren i
udvikling af aktivitet i café-teltet eller andet relevant – og med afvikling af dette indhold.
Det anbefales at udvalget tidligt igangsætter arbejdet med fundraising og sponsorater til
informations- og formidlingsarbejdet, gæster på lejren, etc.
Det anbefales at FDFs internationale projekt inddrages kreativt og naturligt i landslejrens
program.

Forankring
I forlængelse af lejrens princip om, at lejren skulle række frem, blev der nedsat et forankringsudvalg.
Udvalget havde til opgave inden lejren at udarbejde fortræningsmateriale til kredsen, opsamle ideer
og aktiviteter fra kredsene under lejren og videreformidle det til FDF, således at landslejren blev
forankret i kredsen. Endelig skulle udvalget udarbejdet fire færdige møder til sæsonstart efter lejren.
Det var udvalgets opgave at koordinere sine initiativer med opfølgningsgruppen (se side 23), således
at initiativerne også blev forankret landsforbundets udviklingsarbejde.
Forankringsudvalget lavede et oplæg til landsbyernes fortræningsweekender, ligesom der blev lavet
et forslag til kredsene om at lave en såkaldt legestarter, der kunne inspirere deltagerne til at arbejde
med leg på møderne op til Landslejren og udvikle lege, der kunne tages med på landslejren. Der blev
samlet op på kredsenes landslejroplevelser gennem postkort, som blev udleveret på landsmødet.
Udgangspunktet for udvalgets arbejde var beskrevet i et kommissorium, men opgaven med at
opsamle ideer viste sig at være noget diffust i praksis. Det var svært at finde en hensigtsmæssig form
på arbejdet, bl.a. fordi der var uklare snitflader mellem udvalget, øvrige udvalg og
opfølgningsgruppen.
Landslejrens rammefortælling og program blev først færdigudviklet i den sidste del af
forberedelserne til lejren. Dette gav rigtig god mening i forhold til lejrens grundlæggende princip om
ejerskab og lederskab, men gjorde det svært for udvalget at udarbejde et materiale til kredsene, der
kunne udkomme i god tid inden lejren.
Forankringsudvalget har efter bedste vis løst kommissoriets opgaver, men der var samlet for mange
forskellige opgaver i forankringsudvalget og opgaver, der kaldte på meget forskellige kompetencer
hos udvalgsmedlemmerne, og som generelt fik udvalgets opgave til at være noget diffus.

Anbefalinger om Forankring
•
•
•

Udvalgets opgaver var væsentlige, men ville nok løses mere hensigtsmæssigt af forskellige
udvalg og ad hoc arbejdsgrupper, frem for i et samlet udvalg.
At selve forankringsdelen afklares nøje med landsforbundets øvrige parter, så opgaverne er
klare og skaber bedst mulig sammenhæng.
At der udarbejdes mødeideer til kredsene til både før og efter Landslejren, og opgaven med
dette løftes af et særligt udvalg, idet landslejrens arbejdsform indtænkes i
opgavebeskrivelsen.

Internationalt
Landslejrens internationale udvalg (LLIU) har varetaget en stor og kompleks opgave forud, på og efter
lejren ved at planlægge landslejr for 568 internationale deltagere, så forståelse og oplevelse af
landslejren bliver stærk hos de internationale deltagere.
Udvalgets primære opgaver har været kommunikation med internationale deltagere og
organisationer, kontakt og hvervning af værtskredse i FDF, koordinering med samtlige af landslejrens
udvalg, fundraising, oversættelse af materialer, logistik på lejren, visumansøgninger og aktivitet med,
for og fra de internationale deltagere.
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Opgaverne er mange og forskelligartede, der kræver et stærkt og stort udvalg – eller et mindre
udvalg der inddeler og uddeler de mange opgaver til andre arbejdsgrupper.

Hovedtal for det internationale arbejde
-

-

568 internationale deltagere fra 28 lande (fordelt på 52 grupper)
o hvoraf 308 var fra Belgien
o hvoraf 29 deltog på kurser forud for lejren
336.850 kr i fundraising fra i alt 111 forskellige Y’s Men og Lions klubber
ca. 500 ansøgninger sendt af sted og mange telefonsamtaler + mails før og efter.
Besøg hos 10-15 Y’s Men eller Lions klubber forud for lejren ifm. overdragelse af donation.

Det er centralt at invitationer og kommunikation med organisationer og internationale deltagere
igangsættes tidligt, da det er en enorm kompleks og stor opgave at fundraise økonomiske midler,
gennemføre visumprocesser, opfordre tilhørende FDF-værtskredse og koordinere med landslejrens
mange udvalg, så de internationale deltagere integreres ind i lejren på bedste vis på alle parametre.
Hele denne planlægningsfase er lang da kommunikation i både FDF og med organisationer rundt i
verden kræver tid og dialog frem og tilbage. Udvalget har prioriteret at være synlige både for
værtskredse i FDF før og på lejren og ifbm. telefonsamtaler og besøg hos Y’s Men- og Lions klubber.
Det er vigtigt og godt, men ligeledes meget bemandingstungt. Det er derfor en fordel at udvalget
består af omkring 10 medlemmer, så alt øvrig planlægning fortsat kan gøres.

En stor gruppe internationale deltagere boede hos kredse og en stor gruppe boede i Seniorcity. Begge
dele fungerer godt på hver sin måde. Det er dog en fordel at de internationale grupper deltager med
så mange børn i lejrens målgruppe som overhovedet muligt – og primært bor hos kredse. Det giver
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den bedste oplevelse af FDF og landslejr for deltagerne. Der manglede nogle FDF-værtskredse og der
kan med fordel gøres en grundig indsats i landsforbundet med at informere omkring den
internationale dimension på en landslejr og dermed få flere værtskredse.
Det anbefales fra LLIU og FDFs stående internationale udvalg, at der i denne sammenhæng kræves at
minimum 25% af deltagerne fra en international organisation er under 15 år. Dette vil gøre
sammensætning med FDF-kredse endnu nemmere og fordelagtige for alle parter.
At FDF samarbejder med et stort netværk af internationale organisationer igennem også det stående
internationale udvalg er unikt, lærerigt og meget imponerende. Det kan overvejes om det er et mål for
landslejren i sig selv at indgå i samarbejde med dem alle – eller om det med fordel kan forsimples til
at omhandle måske 5-15 lande og organisationer., og på den måde gøre det mere grundigt,
overskueligt og stærkt med disse fokuslande. Dette vil lette og forsimple hele den koordinerende og
kommunikationsmæssige del af arbejdet og skabe mere overskud i et udvalg til at varetage arbejdet
med at aktiviteter for og med både de internationale og de danske deltagere forud for og på
landslejren.
Oversættelse af alt tekst omkring landslejren er et stort arbejde, som både foregår lang tid før lejren
og på selve lejren. Det er centralt at de internationale deltagere og FDFs internationale dimension
tænkes ind i hele landslejren og hos alle øvrige udvalg– for at undgå at et LLIU altid er på bagkant.
Kommunikation med internationale deltagere vil være et område, der altid kan forbedres.
Ansvaret for en række internationale aktiviteter var på lejren lagt i hænderne på en international
gruppe deltagere fra forskellige organisationer, som mødtes i Danmark i ugen inden lejren på FROGkursus (aktivitetsteam). Dette kan med fordel videretænkes frem mod en kommende lejr. Det var en
uundværlig hjælp for det forholdsvis lille LLIU og det var en god oplevelse for de ansvarlige (FROGkursister).

Anbefalinger om Internationalt
•

•
•

•

Det anbefales at udvalget består af omkring 10 medlemmer og at der gøres et arbejde for at
opdele i mindre opgaver, som muligvis igangsættes på forskellige tidspunkter gennem
planlægningsperioden.
Det anbefales at fundraising og kontakt herom uddelegeres til erfarne personer udenfor
udvalget eller/og at det igangsættes tidligt i processen.
Det anbefales at gennemarbejde en evt. forsimpling af målgruppen (eksempelvis antal
deltagere, aldersgruppe, antal lande og organisationer) helt i tråd med værdien af
internationalt arbejde i en større FDF-kontekst.
Det anbefales at min. 25% af deltagerne fra de internationale organisationer er under 15 år.

Leder og uddannelsesaktiviteter
Lederne var en primær målgruppe på landslejren. Lederudvalget havde til opgave at planlægge,
afvikle og evaluere aktiviteter og uddannelse på lejren for lederne, med udgangspunkt i lejrens
værdier og FDFs ambition og i samarbejde med FDFs eksisterende uddannelsesudvalg.
Udvalget havde til opgave at planlægge og afvikle workshops på landslejrkurset. På lejren havde
lederudvalget til huse på Torvet i Barzarbar, hvor der kunne købes juice og lignende, hvor der var
arrangeret forskellige oplæg og debatter. Man kunne ligeledes i Barzarbar booke en række
lederoplevelser (kunne også ske elektronisk), eksempelvis vildmarksbade, natløb og friluftsaktiviteter.
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Udvalget udviklede ligeledes konceptet ”raftebordskaffe” hvor man kunne bestille en erfaren leder til
at komme med kage og snak om et ønsket emne for lederne på kredspladsen, typisk efter sengetid.
Dette koncept havde stor tilslutning, hvorimod aktiviteterne i Bazarbar mere havde karakter af drop-in
og cafe.
Derudover var udvalget ansvarlig for et kredslederevent under lejren.
Lederudvalget havde i sin tilrettelæggelse af aktiviteter, bestræbt sig på at understøtte FDFs
ambition.
I tal har der været følgende aktiviteter/deltagere:
- Landslejrkurset (workshops): 1000+
- Raftebordskaffe – 51 deltagende kredse – 48 ressourcepersoner – 600 deltagende ledere
- Uddannelses- og udviklingsdebatter (foredrag og diskussioner i Seniorcity og BARZARBAR):
185 ledere
- Korte oplæg og samtaler i BARZARBAR: 850 ledere/medarbejdere/gæster
- Kredslederevent: 230 kredsledere
- Vildmarksbade: 700 ledere/medarbejdere
- Lederoplevelser i øvrigt (natløb, natbio, servicetjenestebanko, knirkerevy mm) : 650
ledere/medarbejdere

Anbefalinger om Leder og Uddannelsesaktiviteter
•

•

•
•

Arbejdet med lederne på lejren har så stor strategisk betydning for FDF, at det af HB nedsatte
udvalg på området, skal have indskrevet i sit kommissorium at udvalget er født udvalg til
landslejrens lederuddannelse. Dvs. at lederuddannelse på lejren planlægges og afvikles af
FDFs leder/uddannelsesudvalg. Landslejren er en unik platform til at komme i snak med
lederne og de ledere der normalt ikke deltagere i FDFs lederuddannelse.
Lederudvalget skal udelukkende tilrettelægge uddannelsesaktiviteter. Lederne på lejren har
mange opgaver under en lejr og mange lederaktiviteter stresser lederne eller giver en
oplevelse af, at der er meget man ikke kan nå.
Raftebordskonceptet var meget velfungerende og det anbefales at lederudvalget
hovedsageligt laver uddannelsesaktiviteter på kredspladsen i stil med dette koncept.
Det anbefales at lederudvalget ikke laver cafeaktiviteter, men at disse ligger under et
torveudvalg.

Revy
Revytjenestens opgaver var at lave underholdning på landslejrkursus, planlægge og afvikle revy for
lederne på landslejren, lave en forestilling for seniorerne samt stå for tema, oppyntning og
underholdning til medarbejderfesten. Derudover foreslog udvalget selv at lave podcast for alle lejrens
deltagere.
2.619 ledere/medarbejdere/voksne i Familielejren tog en aften i revyen. Der blev solgt billetter over
Flex-tilmeld.
Revyteltet stod på Esters Eng. Der bør overvejes om hvorvidt det er et godt sted eller om der skal
lægges dræn af området. Det var meget vådt og det gav tekniske udfordringer ved flere forestillinger.
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Revytjenesten formåede at lande deres opgaver flot og påtog sig flere opgaver, der fra starten ikke lå i
kommissoriet. Flere ledere skriver i evalueringen, at de tager en god oplevelse med sig hjem fra
revyen.

Anbefalinger om Revy
•

Det anbefales, at der på næste landslejr også er lederunderholdning.

Receptioner
Dronningereception
Dronningen besøgte lejren ved åbningen torsdag d. 7. juli og der blev i den forbindelse afholdt en
reception, hvor Dronningen med hofdame og adjudant, FDFs hovedbestyrelse, landslejrudvalg og FDFs
ledelse deltog. FDFs formand og landslejrchef talte for Dronningen og der blev overrakt en gave til
Dronningen. Der var en koordinator, som varetog forberedelse og afviklingen af receptionen.
Besøger Dronningen lejren er det godt at afholde en reception, hvor der kan siges tak til Dronningen
og fortælles om FDF og Landslejr i rolige omgivelser. Men tiden, der bruges på dette, skal afmåles ift.
den tid Dronningen har til at se lejren og møde deltagerne på lejren.

Den officielle reception
Landslejrudvalget og hovedbestyrelsen indbød FDFs og landslejrens samarbejdspartnere, leverandører
og udvalgsformænd og nøglepersoner til landslejrens officielle reception tirsdag d. 12. juli. 150
personer deltog i receptionen.

International reception
I et samarbejde mellem landslejrudvalg og internationalt udvalg blev der afholdt en international
reception for holdledere for internationale hold og værtskredse samt repræsentanter fra Ys Men og
Lions klubber, der havde ydet bidrag til det internationale arbejde. Det var stort fremmøde og det var
en god idé at invitere lokale klubber med til dette arrangement, hvor de kunne opleve og tale med
værtskredse og de deltagere, som de havde støttet.
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Lejrens!rammer!
Teknik og etablering
Lejrserviceudvalget har varetaget opgaven og dermed ansvaret for lejrens
! Tekniske planlægning, opbygning og drift
! Sikkerhed (se særskilt evaluering side 60)
! Parkering
! Logistik
! Oprydning
! Korttidscamping
Punkterne er ranglistet i forhold til hvor meget de fyldte i forhold til planlægning både ift. tid og
ressourcer.
Lejrserviceudvalget bestod af formand, næstformand samt arbejdsgruppeledere for udvalgets
arbejdsgrupper.
Den tekniske planlægning har omfattet bestillinger af rafter, brænde og alt materiel for lejren, samt at
håndtere dette i opbygnings- og driftsfasen.
Til lejren blev vakuumsugende toiletter en prioritet, hvilket ændrede en del på setup kendt fra
tidligere landslejre. Vakuumsugende toiletter skulle forsynes med strøm og vand modsat de
traditionelle grønne toiletter, hvilket krævede at toiletter blev placeret i klynger centrale steder. Valg
af toiletter medførte også en større etableringsopgave for VVS- og EL-gruppen.
Generelt har det tekniske setup været krævende på mange punkter. Der har været behov for meget
mere strøm end ved tidligere landslejre, ligesom setup for IT, netværk og telefoni på denne lejr er
blevet udvidet.
Regn fyldte en del på lejren, trak en del ressourcer og gav udfordringer ift. det tekniske. Blandt andet
har terrænets beskaffenhed til tider umuliggjort kørsel af slamsuger og godstransport.
Blandt andet tilkørselsmuligheder til fysiske etableringer ved megen regn, understøtter vigtigheden af
strategisk placering, men også støjgenerende installationer som kølecontainere og generatorer bør
placeres strategisk ift. lejrpladser.
Ved lejrens afslutning var affaldshåndteringen en udfordring. Der var før og under lejren meldt ud at
kun dagrenovation kunne håndteres, hvilket ikke blev respekteret af lejrdeltagerne.
Lejrserviceudvalget er et medarbejdertungt udvalg og manglede en del medarbejdere, hvilket gjorde
at en del medarbejdere var belastet ud over det rimelige. Lejrserviceudvalget har udarbejdet en
særskilt intern og detaljeret opsamling med anbefalinger indenfor udvalgets arbejdsområde til en
kommende Landslejr.
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Anbefalinger om Teknik og etablering
•
•

•
•
•
•
•
•

Overvej udvalgets struktur ved evt. at etablere et særskilt udvalg for sikkerhed.
Udarbejd en plan for lejrens indretning og placering af tekniske forsyningspunkter, toiletter,
affaldspladser og teknisk krævende installationer på et tidligt stadie i tæt samarbejde med
LLU. Det vil være fordelagtigt at udvalgets formand deltager på relevante LLU-møder hvor
fysisk plan behandles, gerne afholdt på Slettens for LLU’s besigtigelse 1:1
Der bør i høj grad arbejdes projektorienteret med udvalgets opgaver
Overvej et par weekender/dagsmøder i planlægningsfasen for at have mere tid til
detailplanlægning.
Gentænk lejrens tekniske hovedkvarters indretning og placering
Gentænk betingelser for det at være medarbejder samt metoderne/kanalerne for rekruttering
Overvej Slettens områders evne til at aflede vand ved vedvarende regn og lav en plan for
afvanding
Udarbejd en eksekverbar plan for affaldshåndtering i forbindelse med nedbrydning af lejren.

Sikkerhed og beredskab
For FDF Landslejr 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe under Lejrserviceudvalget, der havde til
opgave at udfærdige og opretholde plan for sikkerhed og sundhed.
Sikkerhedsgruppen bestod af 4 personer heraf en formand (medlem af Lejrserviceudvalget) som var
udpeget til beredskabsleder for lejren. Det overordnede mål for sikkerhedsgruppen var at styrke
lejrorganisationens evne til at forebygge hændelser, hvor det er muligt, og håndtere dem, når der var
nødvendigt. Eftersom Sikkerhedsgruppen havde stor berøringsflade med mange af lejrens aktører kan
man overveje om Sikkerhedsgruppen skal være et selvstændigt udvalg.
Der blev udarbejdet en samlet risikovurdering primært til LLU’s interne brug, samt til diverse eksterne
instanser og myndigheder. Risikovurderingen havde til formål at skabe et samlet overblik over de
risici lejren ville indebære for deltagere, gæster og naboer. Ud fra dette overblik blev der opstillet en
række scenarier (aktiviteter, vejrforhold, lejrsundhed, brandsikring osv.) hvortil der blev udarbejdet
både præventive foranstaltninger samt handleplaner.
En stor opgave var at risikovurdere raftekonstruktioner og andre midlertidige bygningsværker. Nye
regler betød at bl.a. raftekonstruktioner over 3 m skulle ansøges om byggetilladelse. Gennem dialog
med respektive myndigheder blev det sikkerhedsgruppens opgave at risikovurdere lejrens
raftekonstruktioner og udfærdige den indledende sagsbehandling for kommunens byggemyndighed.
Sikkerhedsgruppen havde et stort fokus, især op til lejren, på at kommunikere, rådgive og uddanne
målgrupper der forventeligt havde indflydelse på deltagernes sikkerhed på lejren.
Der blev også udarbejdet en sikkerhedsplan, der primært var til LLU’s interne brug, samt til diverse
eksterne instanser og myndigheder.
Inden lejren blev der afholdt beredskabsøvelser. Dels øvelser med LLU og Beredskabsleder samt en
større øvelse med relevante interne og eksterne aktører. Den store beredskabsøvelse havde, udover at
øve beredskabet, også til formål at samle/sætte ansigt på aktører og dermed bidrage til et positivt
samarbejde. Ved lejrstart blev beredskabsgruppen aktiveret under ledelse af lejrens Beredskabsleder.
Beredskabsgruppen bestod ud over Beredskabsleder (formand for sikkerhedsgruppen) også af

60

formænd fra Hospital, Redning og Servicegruppen, og varetog lejrens sikkerheds- og
sundhedsmæssige drift.

Redning
Redningstjenesten havde til opgave at etablere og drive en Brand- og ambulancetjeneste på lejren.
Lejrens brandberedskab skulle sikres i samarbejde med Østjyllands Brandvæsens brandinspektør.
Udvalg bestod af 2 personer, formand og næstformand. Tjenesten havde et tæt samarbejde med
lejrens Lejrserviceudvalg og Hospitalstjeneste. Der udover var der etableret samarbejde med eksterne
parter som Østjyllands Brandvæsen, AMK Region Midt og Falck. Redningstjenesten var placeret på
Torvet Øst. Tjenestens område var indrettet med et samlingstelt, vagtcentral (lånt vogn), tjenestens
køretøjer samt boenheder for tjenestens medarbejdere.
Falck Danmark A/S havde, som ved tidligere landslejre, stillet en Brand- og ambulancestation til
rådighed for lejrens ”frivillige” mandskab.
Vagtcentralens placering i umiddelbar tilknytning af mandskab og biler, var en fordel, da man dermed
undgik flere medarbejdere end nødvendigt. Denne fleksibilitet blev udnyttet flere gange ved
spidsbelastninger. Det var også en stor fordel at vagtcentralen var en separat vogn hvor man kunne
lukke døre ifm. møde/spidsbelastning.
Tjenesten anvendte radio og SINE-terminal for kommunikation, og opkald på lejrens alarmtelefon
blev besvaret af tjenestens vagtcentral.
Ved samlinger på den store lejrbålsplads blev der etableret ad hoc behandlingspladser. Ved hvert
arrangement var der 4-8 henvendelser til medarbejdere fra lejrhospitalet/ambulanceberedskabet.

Hospital
I forbindelse med afholdelse af landslejren var der etableret en lejrhospitalsfunktion.
Udover Hospitalstjenestens formand var der en arbejdsgruppe på 3 personer (2 læger, 1
sygeplejerske). Lejrhospitalet talte i alt ca 70 medarbejdere. Alle arbejdede i forhold til niveauet i
deres autorisation og i hver vagt var der speciallæger samt erfarne sygeplejersker.
Hospitalet var indrettet i faste bygninger (Det Nye Slettens røde sovebygning), og således med
rindende vand, el og internet, køleskab, medicinrum samt telefoner. Kun venteværelse og udvalgets
medarbejderområde var etableret i telte.
Der var aftalt samarbejde med akutenheden på Hospitalsenhed Midt, Viborg og røntgenafdelingen i
Silkeborg. Samarbejdet med hospitalerne i Silkeborg og Viborg forløb gnidningsfrit.
Repræsentanter for AMK havde forud for lejren fået information om disse aftaler og ikke reageret,
men meddelte efter flere dages drift, at dette var i strid med de almindelige visitationsregler. Dog
blev der efter samtaler med AMK-læge samt medvirken af den ledende akut-overlæge fra Viborg,
løsnet lidt op for visitationsreglerne.
Det samlede antal henvendelser var ca. 850, hvilket er et fald i skades-/sygdomsfrekvensen i forhold
til sidste Landslejr. Tallet var under det generelt forventede i forhold til det gennemsnitlige antal
kontakter på andre store lejre baseret på udvalgets egne erfaringer. Forhold der vurderes at medvirke
hertil er bl.a. informationskampagnen før lejren, stor fokus på hygiejne, skærpede sikkerhedskrav til
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bygningsværker. Dertil har meget regn og generelt temperaturer på <20 grader haft positiv effekt på
at lejrdeltagere blev utilpasse pga. varme.

Anbefalinger om Sikkerhed og beredskab
•

•
•

•
•
•

Etabler et særskilt udvalg, der varetager lejrens Sikkerhed og Service. Altså et udvalg der
organisatorisk omfatter denne landslejrs Redningstjeneste, Hospitalstjeneste,
Lejrserviceudvalgets Servicegruppe og Lejrserviceudvalgets Sikkerhedsgruppe
Ressourcerne fra Lejrhospitalet tænkes mere ind i beredskabsplanerne – som minimum i form
af formaliseret informationsvej til Hospitalet ved mere dramatiske hændelser.
Redningstjenestens fysiske placering flyttes fra torvet til en mindre synlig placering som f.eks.
skovengen eller søstykket. Dog er det væsentligt ift. responstider at placering er central i
lejren.
Afgøre hvilket beredskabsniveau Redningstjenesten skal være på på Landslejren.
Der bør overvejes radiokommunikation mellem Hospitalstjenesten, Redningstjenesten,
Lejrserviceudvalget og Beredskabsleder ifm. afviklingen af store lejrbål.
Udarbejde en beskrivelse af tilkald af et ”udrykningshold” fra Hospitalstjenesten ved større
uheld eller flere tilskadekomne, som kan bistå ambulanceberedskabet.

Forplejning
Udvalget bestod af en udvalgsformand og en række underudvalg med ansvar for, madudlevering,
gæstebespisning, indkøb og medarbejderbespisning.
Madudlevering foregik i 3 store madudleveringstelte hvor alt (med få undtagelser) er til fri
afbenyttelse. Konceptet er blev udtænkt til sidste lejr og tilpasset til denne lejr. Alle deltagere spiser
samme menu, og som inspiration til madlavningen udsendes en forplejningsmanual med opskrifter,
pakkeliste til lejrkøkkenet, hygiejnevejledning mv.
Generelt er der stor tilfredshed med maden på landslejren. Over 80 % af de adspurgte ledere er
således overvejende enige i at maden på lejren var god.

Tabel 14: Ledernes vurdering maden på lejren

Inden lejren blev der lavet aftale med WeFood om at overtage spildmad efter lejren. Det fungerede
rigtigt godt idet der uundgåeligt ville være en betragtelig mængde mad som leverandører ikke tager
tilbage efter landslejren. Derudover er det en positiv fortælling både indadtil og udadtil.
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Medarbejderbespisning blevet rekvireret hos en ekstern leverandør. En del af forberedelsen af maden
foregik på Det Ny Sletten for at gøre maden så ”lækker og frisk som muligt”. Medarbejderne var
overordnet set godt tilfredse med maden dog med nogle afvigelser.
I forpioneringsperioden var der flere spisende end beregnet, det er svært at undgå og LLU anbefaler
man i stedet for at stramme ”opsynet” overvejer om man kan bruge de ekstra hænder til at få løst ad
hoc opgaver.

Tabel 15: Medarbejdernes vurdering af medarbejdermaden

Forplejningen er selvsagt en relativt stor post i landslejrens budget. Mens en del af udgifterne
naturligvis er afhængige af hvor meget, der spises i løbet af landslejren kan en stor del også
bestemmes på forhånd. Det giver i den forbindelse mening med en række følsomhedsanalyser (hvad
sker der, hvis vi spiser 10 % mere end normalt etc.)
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Det var en stor opgave for udvalget at håndtere specialkost. Med udgangspunkt i erfaringen fra sidste
lejr, blev dette håndteret helt simpelt ved henvendelse til udvalget. Der er sket en stor stigning i
antallet af deltagere, som har brug for særkost, og man må til næste lejr lave et nyt system for
håndteringen og også overveje varesortimentet på lejren.
Til slut skal det nævnes at forplejningsmedarbejdere er en af de medarbejdergrupper som er i gang
fra tidlig morgen og har en del vagter i løbet af landslejren. Det er derfor en vigtig opgave I at nurse
denne medarbejdergruppe for udvalgsformanden.

Anbefalinger om Forplejning
•
•
•
•
•
•
•

LLU vurderer at man på kommende lejre skal prioritere økologi endnu mere
Det fungerede rigtigt godt at lave aftaler om spildmad inden lejren
Det er en meget stor opgave at være formand for forplejning – skal være god til at lede og
posten kan med fordel deles af flere
Man skal gentænke og lave et system for at håndtere specialkost – der skal nok tænkes i at
der rekrutteres en diætist eller lign. til udvalget
Forplejningsudvalgets budget bør løbende revurderes efterhånden priser mv. bliver fastlagt
Forplejningsudvalgets budget bør suppleres med et par følsomhedsberegninger så den
økonomiansvarlige har en ide om størrelsesordenen på evt. overskridelser.
Der er mange spisende i forpioneringsperioden og man bør regne med ekstra belastning. Man
kan overveje om måltiderne kan bruges til at få afsat manglende opgaver.

Kiosker og gæstebespisning
Kiosktjenesten bestod af en udvalgsformand og en række kioskbestyrer, der var ansvarlige for den
daglige drift i kiosken. Derudover var der en flok medarbejdere, der mødte ind og havde vagter i
kiosken i løbet af lejren. På LL2016 var der 3 superkiosker. Man havde valgt, i modsætning til tidligere
lejre, at samle kioskerne i større enheder. Dette skete primært for at gøre logistikken nemmere,
optimere lager beholdninger og minimere kørsel på lejren. Man havde mulighed for, at flytte noget af
salget ud af teltene ved brug af is-vogne. Samtidig gjorde beslutningen af kontantløs lejr, at de små
kiosker ude på lejren, hvor skiftende ledere fra boområdet selv stod for salget, ville være udfordret ift.
teknisk setup.
Gæstebespisningen har på tidligere lejre været afviklet i et cafeteria, som tilberedte mad. Da
færdigretter i de sidste år, er blevet væsentligt mere tiltalende og sunde, valgte man at hoveddelen af
bespisningen skulle løses af dels sandwich og pastasalater i superkioskerne, og at der på de to store
besøgsdage (lørdag og søndag) blev der oprettet et selvstændigt madtelt på torvet, hvor fra der blev
serveret varme retter (gullash, grillpølser mv.). Madteltet blev løftet af forplejningsudvalget.
Madteltet havde over 2500 ekspeditioner i de dage der var åbent og er således en god måde at flytte
lidt belastning væk fra kioskerne på.
Som et af de store salgssteder, så fyldte indkøringen af kontantløs lejr særligt her. Se mere om
Kontantløs Lejr på side 68.
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Anbefalinger om Kiosker og gæstebespisning
•

•

•
•

Man skal være særlig opmærksom, at der er ”peak”-perioder i løbet af dagen. Her bør man
tænke på, hvordan man kan have det bedst mulige setup. En anbefaling er, at bruge fx isvogne udenfor teltene, i de perioder i løbet af dagen, hvor mange kommer for at handle.
Derudover kan man tænke i forskellige køer til forskellige indkøb eller lignende.
Vær opmærksom på prisniveauet i kioskerne. Det er ikke gratis, at etablere en kiosk midt ude i
en skov. Tankstationsniveau er nok passende, men de må heller ikke være for høje. Det er en
balancegang.
Det var godt at samle gæstebespisningen i superkiosker – det var godt med mindre pakninger,
men udvalget var nok ikke varieret nok.
Det fungerede rigtigt godt med selvstændig madbod i de store besøgsdage.

Badning
Tjenestens opgave var at etablere et badebassin og at give bade-/afvaskningsmulighed for samtlige
deltagere på FDF Landslejr 2016.
Senere fik de opgaven mht. klormåling af Leder- og Uddannelsesudvalgets vildmarksbade.
Tjenesten etablerede brusebade på Skovengen som bestod af 2 stk. Godik ”Badeland”, hvert
”badeland” med 16 brusere for enten drenge eller piger. Badelandene fungerede perfekt og var et hit.
Brusebadene havde åbent kl. 7-21 hver dag. Halvdelen af brusebade for hhv. drenge og piger blev
hver dag åbnet kl. 6 uden bemanding. Man kan sagtens overveje endnu længere åbningstider.
Tjenestens opgave i åbningstiden var, at vejlede og hjælpe de badende, åbne og lukke
badeområderne efter behov, styre slaget gang i spidsperioder og rengøre efter behov. Åbningstiden
blev varetaget af 3 vagthold med hver 2 medarbejdere.
Tjenesten havde også ansvar for at drive svømmebassin ved Det Nye Sletten. Her kunne kredse booke
én tid inden lejren via FDFs bookingsystem, flextilmeld.dk. Tjenestens opgave ved svømmebassinnet
var at organisere afvaskning forud for badning, instruere og overvære badningen samt at tage prøver
og måle klorindholdet i bassinvand. Opgaven blev håndteret af to vagthold med hver fem
medarbejdere hvoraf min. 1 person havde gyldig livredderprøve. Det er vigtigt at antal af livreddere
afstemmes iht. lejrens sikkerhedsplan.
Hvis svømmebassinet skal i brug, skal man være opmærksom på, at det trænger til en større
renovering, og at det manuelle måleudstyr bør udskiftes eller evt. kalibreres, da det ikke virkede
optimalt denne gang.
Det var en stor fordel at tjenestens lejrplads var placeret lige ved siden af Badelandene pga.
servicering af badeland. På grund af meget regn på denne Landslejr viste Skovengen sig
uhensigtsmæssig eftersom at vandet lagde sig på området og var til gene for teknikken.

Anbefalinger om Badning
•
•
•
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Anvende Godiks ”Badeland”s løsning fremfor brusevogne.
Udvid gerne åbningstider
Det bør prioriteres at brusebade er testet og fuld funktionsdygtige inden lejrstart.

•
•
•

Enkelte brusebade bør være i funktion 2 dage før lejrstart for afvaskningmulighed af
medarbejdere i forpionering.
Afklare praktisk setup for booking af tider i svømmebadet relativt tidligt.
Overvej placering på Skovengen eller alternativ aflede vand fra omkringliggende områder i
tilfælde af meget regn.

Vandring til lejr
De kredse som ønskede at vandre til lejren kunne gøre brug af overnatningspladser i naboområdet
omkring Sletten natten før lejren. Kredsene kunne bestille plads inden 1. maj. Mange kredse har
traditioner om at vandre til lejren, men færre kredse end tidligere gjorde brug af tilbuddet. Opgaven
blev varetaget af én mand, som havde kontakt til Ry Hallen og øvrige haller i området, og som også
varetog det praktiske. Man kan overveje at spørge kredsene tidligere i processen om de ønsker at gøre
brug af tilbuddet.

Lejrkontor
Forbundskontoret havde opgaven at drive lejrens hovedkontor. Hovedopgaven var at være
tovholder på deltagertilmelding, udlevering af armbånd, styring af kontantløs lejr.
Lejrkontoret var tiltænkt en rolle som administrativt hovedkvarter, men blev i høj grad stedet
man henvendte alle sine spørgsmål, da der ikke var et andet info-sted på lejren. Det
udfordrede kontoret da den administrative del – særligt omkring kontantløs lejr – fyldte
meget, samt at man på kontoret følte sig underinformeret om lejrens program og indhold.
Samtidig henvendte mange gæster sig her, da kontoret lå som noget af det første man mødte
fra P-området. Der bør på næste lejr tænkes over, om lejrkontor og lejrinformation skal skilles
ad, så der sikres en god bemanding og fokus på begge områder.
Lejrkontoret bemandedes af ansatte fra forbundskontoret, som sikrede en grundlæggende
viden og at den normale drift med administrative systemer kunne tilgås samt mulighed for
løbende at betale regninger mv. Ud over ansatte var der tilknyttet en række frivillige
medarbejdere.
Kontoret håndterede post til landsbyer og riger samt hittegods. På trods af færre breve
generelt i samfundet, tilgår der en del post til en landslejr, som skal håndteres.

Anbefalinger om Lejrkontor
•
•
•

Den administrative del fylder meget på landslejren, og det skal sikres at der er folk nok til de
mange opgaver
Det bør overvejes om informationsdelen og administrationen skal skilles ad på næste lejr
Hittegods kunne med fordel decentraliseres vha. app eller sociale medier.
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Økonomi!
Budget
Budgetprocessen bestod af flere faser.

Marts 2015
August 2015
Januar 2016
Frem mod LL

Udvalgenes arbejde med budgetter begynder
Landslejrens budget godkendes af HB
Udvalgene melder tilbage med ønsker/ideer til aktiviteter hvis
tilmeldingstallet vokser.
Løbende møder i økonomifølgegruppen
LLU prioriterer anvendelsen af midler ved flere tilmeldte.

Tabel 16: Overblik over faser i budgetprocessen

I marts 2015 modtog udvalgsformænd budgetretningslinjer samt en budgetramme for
udvalgsarbejdet. Denne budgetramme var blevet bestemt af LLU efter et konservativt estimat på
10.000 lejrdeltagere, med udgangspunkt i hvordan realiserede udgifter fordelte sig på foregående
landslejr og en afvejning af økonomien i nye fokus punkter og prioriteringer. Herefter udarbejdede
landslejrens udvalg forslag til budget (i enkelte tilfælde var der selvfølgelig udvalg, som ønskede
justeringer i budgetrammen som LLU så drøftede). I august 2015 blev landslejrens budget endeligt
godkendt på et hovedbestyrelsesmøde. Efterfølgende budget opfølgninger blev herefter varetaget i en
økonomifølgegruppe bestående af FDFs administrationschef, FDFs kasserer og kasserer og formand
for LLU.
Efter den endelige godkendelse fra HB fik udvalgene deres endelige budgetramme ved 10.000
deltagere. Samtidig bad LLU dem allerede nu overveje om man 1) havde deltagerafhængige
omkostninger som steg ved flere tilmeldte (fx mere rugbrød) og 2) om man havde yderligere ideer
som kunne bringes i spil, hvis tilmeldingstallet oversteg 10.000 deltagere og indtægterne på
landslejren således voksede. Dette resulterede i at LLU fik oparbejdet en idebank med initiativer som
kunne startes hvis man undervejs fandt plads i budgettet. Til sidst skal det nævnes at der i
landslejrens budget ved 10.000 deltagere allerede afsat penge i en LLU pulje til at støtte nye
initiativer og ønsker fra udvalgene eftersom udvalgsarbejdet skred frem.
I løbet af foråret 2016 og frem mod landslejren blev landslejrens budget løbende opdateret med nye
tilmeldingstal og ny viden om kommende indkøb mv. På LLU-møderne blev indkomne forslag
diskuteret og prioriteret.

Anbefalinger om Budgetproces
•
•
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Det er vigtigt at få udvalgene til at overveje evt. scenarier ved flere tilmeldte tidligt. Det tager
tid at få og finde gode ideer
Vigtigt at den der har budget ikke har andre udvalg, da der i forvejen er mange
udvalgskontakter.

•

•

Det virker godt at den budgetansvarlige også har kontakten med udvalg ift. ønsker og
spørgsmål omkring budgetterne og at det altså ikke går gennem LLU-kontaktpersonen hver
gang.
Løbende opdatering af budgettet frem mod landslejren er en nødvendighed, mange
tilmeldinger kommer sent.

Økonomiopfølgning og dialog med udvalg
Fra landslejrens udvalgsvejledning: ”Det er formanden for hvert enkelt udvalg eller tjeneste, der har det
økonomiske ansvar – også i det tilfælde, hvor der er en kasserer i udvalget. Er der nedsat arbejdsgrupper
under udvalget, er det også udvalgsformanden, der har det overordnede ansvar her.” (For øvrig økonomi
praksis se landslejrens udvalgsvejledning).
Opfølgning og dialog med formænd omkring budgetter blev varetaget af landslejrens kasserer. En del
af denne opfølgning foregik fra fra januar 2016 hvor udvalgsformænd modtog månedlige balance
rapporter. I juni modtog de en fuld posteringsoversigt.
Derudover var det specificeret i udvalgsvejledningen, at der i forbindelse med større udgifter skulle
indhentes tilbud fra flere leverandører og disse tilbud forelægges landslejrkasseren. LLU vurderer
dette som hensigtsmæssigt i forhold til dels at sikre forsikring af grej, synergier mellem
bestillinger/udvalg og et overblik over hvilke leverandører der er i spil på landslejren. For at dette
opnås er det vigtigt at alle udvalg følger denne praksis.

Anbefalinger om Økonomiopfølgning og dialog med udvalg
•
•

•

•

Vigtigt at den, der har budget ikke har andre udvalg, da der i forvejen er mange
udvalgskontakter.
Det virker godt at den budgetansvarlige også har kontakten med udvalg ift. ønsker og
spørgsmål omkring budgetterne og at det altså ikke går gennem LLU kontaktpersonen hver
gang.
Det er en betydelig og yderst vigtig opgave at følge og holde overblikket over økonomien i
landslejrens store udvalg. Man kan måske overveje om det kan være særlige
økonomiansvarlige i udvalgene udover formanden. Dette gælder også landslejrens
internationale udvalg som håndtere væsentlige summer penge fra Lions klubber mv.
Landslejrens kasserer bør være involveret i budgetlægning, budgetopfølgning og større
indkøbsaftaler/tilbud i alle lejrens udvalg.

Kontantløs lejr
LLU besluttede i maj 2015 at landslejren skulle være kontantløs ved hjælp af betalingsarmbånd. Som
leverandører til kontantløs lejr valgte man samarbejdet mellem Unitec (software) og Godik Teknik
(hardware).
Overordnet set blev kontantløs lejr modtaget rigtigt godt af deltagere og forældre både i tiden op til
lejren og på selve lejren. I lejrens evaluering svarer 76.7 % af forældrene således at de synes
betalingsarmbåndet fungerede rigtigt godt, mens kun 4.3 % synes det fungerede dårligt.
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I LLU og de tekniske udvalg har kontantløs lejr fyldt en del. Dels fordi systemet sætter en række krav
til de tekniske installationer på lejren, dels fordi systemet desværre ikke var så gennemprøvet som
leverandørerne havde givet indtryk af og dels fordi et nyt betalingssystem også påvirker den samlede
landslejroplevelse eller indtryk for forældre mv. LLU brugte bl.a. en del tid på at finde en god løsning
for automatisk optankning og dagslimits på betalingsarmbåndene. Endeligt har kontantløs lejr også
fyldt en del på lejrens salgssteder hvor løsningen, personale/frivillige og et nyt software system med
en række begynderfejl til tider var en stor udfordring.
Kontantløs lejr har gjort en række ting nemmere ift. tidligere lejre. Særligt er pengehåndtering
reduceret betragteligt. Det eneste sted, hvor der virkelig er blevet modtaget kontanter er i parkering,
men det er i væsentligt mindre omfang end tidligere bla. pga. mobile pay og dankort.

Tabel 17: Forældrenes oplevelse af Kontantløs lejr
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Tabel 18: Lederes oplevelse af Kontantløs lejr

Anbefalinger om Kontantløs lejr
•
•
•
•
•

LLU anbefaler at man overvejer at gøre kommende landslejre kontantløse
Det er vigtigt at starte processen tidligt. Ny teknologi kræver indlæring og tilpasning og det er
vigtigt at tidsplanen er tilpas fleksibel til at dette kan imødegås.
Det er vigtigt at have god tid i etableringsfasen på lejren så der er tid til instruktioner mv. Når
lejren først er i drift er det meget svært at ændre noget.
Strukturen for håndtering af internationale deltageres betaling og håndtering af tilmelding
bør tænkes med ind i setuppet fra start
Opgaven fyldte meget på Lejrkontoret og det kan overvejes om kontantløs lejr i fremtiden skal
løftes af en særskilt arbejdsgruppe, som også kan varetage supporten under lejren.

Fundraising og reklamer
Det har ikke været et selvstændigt fokuspunkt for LLU at skaffe mange sponsorer til landslejren. Alle
udvalg blev opfordret til at tænke i eventuelle samarbejder og sponsorer, hvor det gav mening for
dem. Installation og Udsmykning fik således penge fra Spar Nord fonden og DUFs initiativstøtte.
Derudover fik internationalt udvalg en væsentlig sum penge fra lokale Y-men og Lions klubber og de
internationale gæster fra Myanmar blevet støttet med penge fra DUFs internationale pulje. Derudover
havde landslejren en række mindre sponsorer i forbindelse med bl.a. biludlejning, trykning af lejrkort
mv.
Processen med fundraising kan opleves tung og tidskrævende. Der går tid inden man får svar og i
dette tidsrum er det svært for udvalgene at gå videre med arbejdet (fx flere internationale deltagere
eller store legestationer). LLU valgte derfor i et enkelt tilfælde (installationsudvalget) at stille en
underskudsgaranti for et projekt. Det vurderes at dette var hensigtsmæssigt og gav arbejdsro.

Anbefalinger om Fundraising og reklamer
•

•

Landslejren får en væsentlig sum penge ind i sponsorater mv. og der er steder hvor det er
oplagt at søge støtte. Samtidigt skal men man skal overveje hvor mange kræfter eller hvilke
udvalg man vil opfordre til at søge støtte. Tiden går fra noget andet landslejrarbejde.
Ved nogle projekter kan det være ønskeligt at LLU stiller en underskudsgaranti.
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Eksterne!relationer!og!samarbejdspartnere!
Kongehuset
I marts 2015 tog landslejrudvalget i samarbejde med hovedbestyrelsen kontakt til Kongehuset med
invitation af Dronningen til besøg på landslejren. Kongehuset kunne ikke på så tidligt et tidspunkt
give en endelig tilbagemelding, men noterede sig datoen, hvorfor den tidlige kontakt giver mening at
fastholde. I efteråret fulgte vi op med konkrete forslag til, hvornår Dronningen kunne besøge lejren og
i januar 2016 bekræftede Kongehuset deltagelse og dato.
Programmet blev tilrettelagt sådan at Dronningen så så meget af lejren som muligt, og sådan at
mange FDFere fik set Dronningen på lejrpladsen. Pressen var talstærkt til stede og sendte live fra
besøget. Se i øvrigt presseoverblik på side 39.
Planlægningen af Dronningens besøg lå i LLU, dog var receptionen koordineret uden for LLU. Der
bruges forholdsvis meget tid på at sammensætte og koordinere program på tværs af lejren samt følge
op med PET, adjudanter mv. Herudover en stor pressehåndtering på lejren. Man kan overveje om
ressourcen er tilstede i LLU eller om opgaven kan løftes af andre.
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DR – Sommer Summarum
I efteråret 2015 blev der skabt kontakt til DR Ramasjang med et forslag om at sende live-tv fra
landslejren med DRs
sommerprogram Sommer
Summarum. Dette lykkedes, og
der blev afviklet en live tvsending i en time i fem dage. Det
blev givet mulighed for at
kredsene på skift kunne se
optagelserne ligesom der var
gæster, som kom til lejren for at
være en del af optagelserne.
Det har givet flot reklame for
FDF, men koster også en del
arbejde for at få DRs og lejrens
praktik og program til at passe
sammen. Samtidig udløste det
stor stolthed hos FDF.

Eksternt rettede arrangementer
Hovedbestyrelsen besluttede i samarbejde med landslejrudvalget at planlægge en række initiativer,
hvor landslejren kunne være ramme om møder og debatter inden for FDFs fokusområder. Det
resulterede i tre tiltag:
Et debatarrangement om Folkekirkens rolle ift. socialt udsatte børn, hvor ca. 40 personer deltog.
Dernæst en rundvisning og samtale omkring leg, hvor 10 eksterne deltagere som arbejder med leg
deltog.
Det tredje tiltag var invitation af landets borgmestre og kultur- og fritidschefer til rundvisning, oplæg
og møde med lokalforeninger. 16 kommuner var repræsenteret.
Det giver god mening at bruge landslejren som løftestang og eksempelfortælling på FDF-arbejdet for
eksterne aktører. Overvej, hvor vigtigt det er og hvilke ressourcer, der kan sendes efter opgaven, som i
sig selv ikke generere noget til deltageroplevelsen. Overvej om nogle af de eksterne arrangementer
kan tilrettes, så de både er et tilbud for deltagere på lejren og eksterne samarbejdspartnere.

Offentlige myndigheder
I januar 2016 blev der afholdt myndighedsmøde, hvor fødevarestyrelse, embedslæge, beredskab, politi
og kommunen deltog, mens relevante landslejrudvalg var repræsenteret. Den foreløbige
beredskabsplan og risikovurdering blev forelagt og der blev skabt forbindelse mellem myndighed og
udvalgsformænd. Mødet er på den måde yderst relevant.
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Kontakten til offentlige myndigheder håndteredes herefter af beredskabsgruppen. Da nogle
myndigheder har kontakt til flere dele af landslejrorganisationen anbefales det, at beredskabsgruppen
håndterer alle henvendelser på vegne af udvalgene.

Naboer
Der har i hele processen været en god dialog med Slettens naboer. Der blev afholdt et møde på
Æblegården for naboer i april 2016, med introduktion til lejren, program og praktiske forhold, som
påvirkede dem.
Det er vigtigt at al kontakt til naboer og områderne uden for Sletten håndteres af Slettens personale.
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Landslejrudvalget!
Møder
Det er udvalgets anbefaling, at et kommende LLU er opmærksom på de forskellige behov i forskellige
faser udvalget gennemgår i løbet af de 2 ½ år udvalget er nedsat, og tilpasser mødeformen til
behovene.
Landslejrudvalget har holdt 25 møder siden udvalget mødtes første gang i juni 2014. Af disse møder
har langt størstedelen været weekendmøder fra fredag aften til søndag eftermiddag. Enkelte af
møderne har været møder via video og enkelte har været éndagsmøder centralt i landet.
Det var udvalgets oplevelse, at det især i begyndelse kræver god tid på møderne for at komme godt
omkring de grundlæggende ting og for at lære hinanden godt at kende. Derfor blev der sat en del tid
af til fælles madlavning og andre sociale aktiviteter. Det blev oplevet som en styrke, at vi var en godt
sammentømret gruppe.
Det sociale var der ikke meget plads til med éndagsmøder og videomøder. Det var til gengæld
mødeformer udvalget med fordel kunne have brugt mere taktisk til sidst i processen, hvor der f.eks.
var lange statusrunder på udvalgene. Man kunne f.eks. have et videomøde, hvor status på udvalg blev
gennemgået forud for et weekendmøde, således at man ikke brugte værdifuld tid sammen på rene
informationspunkter, som fungerer fint via video.
Udvalget anbefaler også, at der på møderne afsættes tid til at arbejde med konkrete opgaver for at få
gjort indhug i to-do-listen.
LLU nævner, at det kunne være godt at have haft kontakt med flere LLU-medlemmer og
udvalgsformænd fra sidste landslejr især i startfasen for at få en stærkere overførsel af viden fra
sidste lejr.

Mødefrekvens
Et møde om måneden i 2 år er en høj mødefrekvens. Havde der været færre møder, havde vi nok også
nået at blive klar til landslejr, men på den anden side har der været ”stof” nok til alle møderne. Flere
nævner, at det har været godt, at have tid sammen i udvalget, men nævner også at det har haft
omkostninger ift. familie, job og hverdag.
Det anbefales at næste LLU forventningsafstemmer omkring tilstedeværelse ved møder, så det ikke
giver dårlig samvittighed, når man ikke kan være med ved nogle møder undervejs.
Dette udvalg oplevede det ikke som et problem, at vi ikke var fuldtallige hver eneste gang vi mødtes.
Dette vil formentlig være et vilkår, som man skal være afklaret på fra starten.
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Struktur
Alle LLU-medlemmer har haft udvalg og egne ansvarsområder. Samtidig har LLUs medlemmer i
mindre grupper løst tværgående ad hoc opgaver. LLUeren har haft en makker i udvalget, som man
kunne sparre med undervejs. Intentionen var god, men det kom aldrig til at fungere. Den høje
mødefrekvens gjorde at man i stedet mødtes om sparring på møderne.
LLU nedsatte et FU, hvor landslejrchef, kommunikationsansvarlig og kasserer kunne afklare
spørgsmål, som krævede hurtig afklaring og samle op på diskussioner efter møderne og beslutte, hvad
man så gjorde. Tanken var også at FU skulle være med til at spare tid på LLU-møderne, ved at komme
med indstillinger til behandling/beslutning. Det blev aldrig rigtig effektivt.
Der har været enkelte ad hoc-grupper og personer tilknyttet landslejrudvalget, som har varetaget
opgaver omkring tema og fortælling, receptioner og t-shirt. Tænk måske i, om flere opgaver kan løses
i samarbejde med enkeltpersoner uden for LLU. Der kan både være folk, som gerne vil byde ind i
mindre opgaver i kortere tid, og samtidig kan det aflaste på LLU-bordet.

Nedsættelse af udvalg
Landslejrchefen igangsatte arbejdet i april 2014 og sammensatte LLU frem mod første møde i juni
2014. Opfordringerne skete på baggrund af en navneliste, som blev udarbejdet af landslejrchefen og
generalsekretæren med input fra staben.
Medlemmerne af LLU blev opfordret til at være med i LLU og ikke til at varetage en bestemt opgave
eller rolle i udvalget, dog med undtagelse af landslejrens kasserer.
Det oplevedes som en styrke, at mødes om et fælles bord, hvor man frit kunne spille ind med idéer og
drømme uden at nogen havde særligt ejerskab for specifikke områder endnu. Overvej om man ved
fordeling af udvalgsområder også kan tænke i, at koble formænd og LLU-kontaktperson, som er
geografisk tæt placeret.
Tænk særligt over, hvordan man får et udvalg som fungerer godt sammen som gruppe. Tænk på
personerne og ikke kun opgaverne/kompetencerne. Over også aldersfordelingen i udvalget og det
netværk det giver, at være bred repræsenteret på alle måder.

Nye medlemmer i udvalget
Undervejs i den 2,5 årige arbejdsperiode, er der sket to indsuppleringer og en enkelt er trådt ud af
udvalget af personlige årsager. Det kan sagtens lade sig gøre at indsupplere medlemmer undervejs,
og man kan overveje at have dette i tankerne allerede fra starten. Det havde en positiv effekt på
øvrige medlemmer i LLU, at der kom nye kræfter og ny energi ind om LLU-bordet.
Der skal ved indsuppleringer være fokus på at finde folk, som køber ind på den fastlagte retning og
der har været rart at de to indsupplerede hurtigt faldt ind i flokken – både arbejdsmæssigt og socialt.

Ledelse af frivillige
LLU-medlemmerne sidder med en stor opgave ift. frivilligledelse. Det kræver både værktøjer og
løbende samtaler i udvalget omkring, hvordan vi gør, og hvad der er brug for sparring på. Mange
frivillige sidder med store opgaver og kan undervejs i perioden opleve det som et pres at lave
landslejr. Det er vigtigt at ruste sig i LLU til denne opgave og samtale med udvalgsformænd og andre.
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Nogle LLU-medlemmer har også skullet lede udvalgsformænd, som er ansatte i FDF. Det kan give et
udfordrende krydsfeltet mellem LLU-kontakt, ansat udvalgsformand og landslejrchef i forhold til
beslutningsgange, referencepunkt og mandat. Overvej hvordan kommunikationsgangene sikres, og
overvej om strukturen skal tilpasses undervejs for at understøtte dette.

Anbefalinger om Landslejrudvalget
•

•
•

•

Tilpas mødestruktur undervejs i forløbet, så det stemmer overnes med den forskellige
arbejdsform, der er i begyndelsen af perioden, hvor der kun er et landslejrudvalg til den sidste
del af perioden, hvor der er udvalg, tjenester og landsbyer i organisationen.
Vær ikke bange for at indsupplere medlemmer i LLU, hvis I skønner at der er brug for flere
ressourcer eller forhold har ændret sig undervejs.
Overvej om nogle opgaver kan løses af ad hoc-grupper i samarbejde med eller tæt kontakt til
LLU. Flere og flere vil gerne bidrage med korte og afgrænsede opgaver, og det kan være en
god måde at aktivere stærke, men måske travle hænder i FDF.
Det er vigtigt at der bruges god tid på andet en mødedagsordner, beslutninger og
koordination. Sæt tid af til at lære hinanden godt at kende – det er en styrke for et
landslejrudvalg undervejs, og særligt når lejren afvikles på Sletten.
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Bilagsoversigt!
Nedenstående liste er et overblik over relevante dokumenter og , som kan ses i tillæg til denne
evaluering.
•
•
•
•
•
•
•

!
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Forælderevaluering FDF Landslejr 2016
Borgmesterevaluering FDF Landslejr 2016
Deltagerevaluering FDF Landslejrkursus 2015
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Presserapport

