
 

 

 
 
 
Hurra for to nye kredsfælleskaber 
 
Hurra for FDF Slots Bjergby der blev stiftet på FDF fødselsdag 27 oktober 
2021. Der er rigtig god opbakning fra børn og forældre lokalt og der blev 
gennemført et pivflot fase 3 forsøg, med rigtig flot fremmøde. Første 
halvsæson blev kørt i hus med overnatningstur i december. 
 
Hurra for FDF Ganløse der blev stiftet 16. januar, med hele 13 voksne 
medlemmer, og en stærkt stigende lokalforankring. Børneflokken er i 
vækst, hvilket giver en rigtig flot start. Der er meget godt i vente for kred-
sen, hvad angår voksne og deres perspektiver på hvordan man er ‘rigtig 
FDF-kreds', med FamilieFDF som første hold. Man kan læse mere på 
FDF.dk om at starte en ny FDF-kreds, ved siden af arbejde- og familieliv. 
 
Aktuelle kredsmodninger 
Der er 6 igangværende initiativer for kredsmodning her i udgangen af fe-
bruar 2022, på vidt forskellige stadier. 
 
FDF Gellerup 
Har en god gruppe frivillige initiativtagere og medskabere bestående af 
hele 6 FDFére, der går ind i fase 3 med et forsøg, hvor de over 3 møder 
inviterer børn til FDF her i marts, april og maj. Kredsen sigter efter stif-
telse i juni.  
Der er indgået aftale om videoboost ifbm. lanceringen af kredsen lokalt.  
 
FDF Græsted  
Har 3 stærke initiativtagere, med et godt netværk lokalt, der nok skal få 
fyldt holdet op i løbet af de første møder i marts. De eksperimenterede i 
efteråret med månedsmøder og havde flot fremmøde første gang, men 
sammen med coronas fylde og en løs struktur mistede de momentum. De 
kan nu lave et mere skarpt og struktureret fase 3 forsøg med FamilieFDF 
en hverdagsaften hver anden uge, i et forløb fra marts til juni. De sigter 
efter at kunne stiftes inden den nye sæson og drømmer om at etablere et 
tumlingeforløb, i løbet af den nye sæson.  
Der er indgået aftale om videoboost ifbm. lanceringen af kredsen lokalt. 
 
FDF Nørresundby 
Har holdt et indledende møde med 3 unge initiativtagere i januar og be-
vægede sig i februar, med en samling af lidt flere voksne og nye navne til 
listen, ind i fase 1 og fase 2. Der tegner rigtig godt, efterhånden som de 
finder hinandens rytme for hvornår og hvordan de rykker som frivillige, og 
får etableret et stabilt lederskab og momentum i processen. Der sigtes 
efter et fase 3 forsøg med børnemøder i august. 
 
FDF Kolding  
Der er fundet rutinerede folk til en bestyrelse og der er to unge, der kan 
tage fra som ledere, men gruppen mangler cirka 2 lokaltforankrede frivil-
lige voksne, der kan tage teten som henholdsvis kredsleder og leder. Der 
søges bredt efter disse og der et par tips at afsøge. Der er 3 



  

 

lokationsmuligheder i sigte, men der afventes lige kontakt, til holdet er 
fuldtallig. Tidshorisonten er derfor uklar, men det tegner til at kunne lade 
sig gøre, at gå stærkt ind i fase 2 og fase 3, hvis de sidste nøglefrivillige 
træder frem.  
 
FDF Jyllinge  
Har efter et indledende møde prioriteret at holde tændstikkerne i æsken 
og ikke gå fuldt ind i Fase 1 og Fase 2, frem til efter landslejren. Tankerne 
og potentialet for en kreds med fokus på FamilieFDF er til stede, med én 
stærk initiativtager mere på holdet, men lige nu er der en del med timing 
og børnefamilielivet, samt løsning af andre FDF-opgaver, der lige skal 
falde på plads. 
 
FDF Sejs-Svejbæk 
Der er 7 navne, der hober sig op på listen af birkebark og det er en priori-
tet at få strøget tændstikken, så gnisten får fat i første hug, da man som 
bekendt kun kan stryge en tændstik én gang. Der kommer til at ske noget 
i april og maj. Med et bål at tale rundt om på landslejren kommer der må-
ske flere til og varmer sig. Det endnu uklart, hvem der vil gå forrest, der 
en del som vurderes til at kunne gøre det. 
 
Afsøgning af tips 
Der har været afsøgt et tip i Arden og et i Nordhavn, efter aktive kreds-
startsambassadørers indsats, men tilbagemeldingerne er i grove træk at 
der skal være en andens lederskab at følge, før det måske kan passe ind. 
 
Der er tip i Himmerlev og Dalby, der skal afsøges yderligere i 2 kvartal, når 
tid er, og der forberedes en studiebysindsats i forlængelse af landslejrind-
satsen, med iværksættelsesmøder i august og september. 
 
  
Kreds Stiftelsesdato 

FDF F10 Solbjerg  Stiftet 16/6-2021 

FDF Lem  Stiftet 17/6-2021 

FDF Slots Bjergby Stiftet 27/10-2021 

FDF Ganløse Stiftet 16/01-2022 



  

 

Basiskommunikation 
Der er i projektteamet blevet arbejdet på forskellige kommunikationspro-
dukter, der skal imødekomme potentielle initiativtagere bedre og under-
støtte den fælles opgave med at udbrede kendskabet til projektet og mu-
lighederne for at bærer med. 
 
Animationsvideo 
I første omgang har vi lavet en animationsvideo, der skal formidle fasemo-
dellen på en lettere og mere overskuelig måde, samt nemmere kunne de-
les eller fremvises. 
 
Initiativtagerguide video 
Derudover har vi designet og disponeret et manuskript for en initiativta-
gerguide formidlet som video. Den skal primært kunne bruges internt 
mellem (potentielle) initiativtagere og projektteamet, som reference-
ramme og opslagsværk for velkendte problematikker og ”svar” ned igen-
nem faserne i de forskellige initiativer, der typisk strækker sig over 3-9 
måneder. 
Denne skal produceres primo 2. kvartal. 
 
Projektforklaringsvideo 
Vi har disponeret en kort explainervideo, der skal kunne bruges både in-
ternt og ekstern, hvor kredsstartere fortæller personligt om kredsstart. 
Den skal også kunne vises i forbindelse med fondssøgning. 

 
Kampagner 
Der arbejdes på at sætte en kampagne målrettet de 18-25-årige i søen, 
som skal øge kendskabet til kredsstart og adressere nogle at de forbehold 
målgruppen kan have for selv at tage initiativ eller være medskaber. Kam-
pagnen er ved at blive givet til en gruppe frivillige og skal pågå indtil 
landslejren, samt gøre en indsats i forbindelse med Kursuspuls. Kampag-
netiltaget skal ses i sammenhæng at have en eksperimenterende tilgang 
til den kulturforandring for kredsstartskultur, vi ønsker at fremme frem 
mod 2026. 

Landslejrindsats 
Der er en stor indsats på tegnebrættet. 
Der vil være en stand med værter fra projektteamet og styregruppen, at 
komme forbi og få en samtale om kredsstart med. Standen vil fungere 
som når man går på udstilling og der vil installationer og interaktionsmu-
ligheder for dels at bidrage til aktuelle kredsmodninger, få mere generel 
information om kredsstart, samt et rum for refleksion med et ’call to ak-
tion’. 
 
Derudover vil der være opsøgende arbejde, dels i Familielejren, og dels i 
ekspeditionerne – særligt seniorekspeditionerne, som vi forestiller os in-
deholder en del unge, der er på vej til et skifte i livssituation med flytning 
til studiebyer, vil være i fokus.  
Sammen med kredsstartsambassadører og igangværende initiativtagere vil 
man forsøge at matche tilflyttere med mulighederne for kredsstart og 
bredt pege frem mod velkomstmøder i August og september. 
 
Slutteligt vil der blive prioriteret tid, til at kunne gå ture med interesse-
rede og (potentielle) initiativtagere, samt forfølge indkomne tips.  



  

 

Ekstern Funding  
 
Der er blevet lavet en indledende screening af de forskellige store fonde. 
Vi arbejder på at få en partner for alle 4 år 2023-2026, der årligt kan 
støtte med 1 mio. kr. 
 
Der har været arbejdet intenst med at forberede og drøfte, både dybden 
og mulige spidsvinklinger af projekts aftryk i lokalsamfund i hele Danmark: 
Det har ligeledes givet en dybere fællesforståelse af hvad projektet har af 
styrkesider og medfødte benspænd. 
 
Der har været sigtet efter et indledende møde med Lauritsenfonden via 
en personlig relation, som efter en del corona-aflysninger nu kan afholdes 
3 marts. Mødet skulle gerne give vores projekt et kærligt og konstruktivt 
blik, samt hjælpe os videre i retning af den eller de rette fonde.  

Læringspointer 
 
Initiativtagere 
”Vores initiativtagere for forsøg på kredsstart i 2021 og 2022 har indtil vi-
dere mindst to fælles karakteristika. 
De er aktive eller rutinerede FDFere som har fulgt med i samtalen om 
hvad FDF vil på landsplan, via de sidste landsmøder og kender til den 
valgte strategi i 2020 og udviklingsmålet ’flere kredse’.  
Derudover har de taget personlig stilling til og har et selvstændigt forhold 
til FDFs formål og ambition. De anvender derudover sproget fra før-
nævnte, når de skal oversætte og omsætte hvad FDF er og vil for de børn, 
forældre og frivillige, der inviteres ind.”  
– Projektstatus til HB møde i oktober 2021 
 
Selvkørende bestyrelser 
I to ud af de fire 4 kredsstarter har der været udfordringer med at få be-
styrelsen til, inden for 3 måneder, at blive et selvkørende arbejdsrum, der 
løfter og løser opgave til aflastninger kredsledelsen (initiativtager). Begge 
steder har det været gode folk, uvante med FDFs arbejde og organisering 
og delvist bestyrelsesarbejde generelt.  
Den administrative servicering er godt på plads og derfor har projekttea-
met genbesøgt praksis i vores støtte hen over fase 4 og taget et par greb 
for at kunne styrke det arbejdsrum fremadrettet.  
Det drejer sig dels om at debriefe hurtigere med initiativtagerne og give 
sparringskontakt tydeligere videre til forbundssekretæren i form af de fa-
ste ’Ny kredsledersamtaler’ og samtidig tage en selvstændig debriefing 
med bestyrelsesformanden inden vi slipper denne.  
 

Kulturforandring 
Styregruppen har taget nogle indledende drøftelser på arbejdsdøgnet i ja-
nuar for hvordan vi skal arbejde for at fremme kredsstartskulturen i hele 
FDF frem mod 2026.  
 
Det bliver indtil videre med en eksperimenterende og emergerende til-
gang, der i et virvar af intentionelle indsatser & kampagner – fejringer og 
tilbageslag i felten – tilfældigheder, timing, held og vovemod at vi under-
vejs får større klarhed over de kulturelle barrierer og benspænd i og uden-
for FDF for at få endnu flere initiativtagere frem for FDF i fremtiden. 
 
Der er ikke nogen håndbog for kulturforandring – og slet ikke i en så man-
gesidet organisation, bevægelse eller stamme som FDF udgør på tværs af 



  

 

landet. FDF er som værdi- og idebåret børne- og ungdomsorganisation 
både sammensat af lokale kredse (af voksne) med kulturelle særpræg og 
mennesker som bærer hver deres unikke og kærlige billede af hvad FDF 
kan, vil og skal gøre. Vi er derfor stadig nysgerrige på hvordan vi får frem-
elsket mere vovemod og forøget kendskabet til mulighederne for at blive 
kredsstarter - før eller siden – hos de 5000 aktive voksne og de mange 
tusind forhenværende aktive voksne.  
 
Styregruppen og projektteamet har opsummeret endnu til gode at kunne 
kigge tilbage på nok eksperimenterende indsatser og kampagner – og vil 
løbende samle på læringspointer omkring kulturelle tendenser på tværs 
kredsstart i FDF.  

Status på projektorganisering 
En styregruppe i en organisation som FDF, er nyt og uprøvet land. Der har 
derfor været et stort arbejde omkring, hvordan man skaber en styre-
gruppe, der kan være politisk styrende for projektet, samtidig med at det 
operationelle lag ligger i projektteamet. Siden sidste status har der været 
arbejdet en del med især en kommunikationsstrategi, lederklubben online 
og de sidste par måneder er hele formatet for styregruppen blevet skær-
pet i et smallere format og med mere fokus på det styrende og en klar 
grænse til det operationelle og arbejdende lag.  
 
Projektteam 
Intet nyt at berette 
 
Kredsstartsambassadører  
Der er fundet kredsstartsambassadører i de fleste landsdele og der er hul 
igennem til alle landsdelsledelser. Næste skridt er et fælles online møde 
med deling af status og erfaringer, samt oplæg til bidragsmuligheder på 
landslejren. 
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