Efteråret 2017

Følgebrev til tankestartere
Kære leder
Her sendes fire nye tankestartere til jer, som I kan bruge i kredsarbejdet. Tankestarterne er tænkt som
et materiale, der motiverer børnene og de unge til samtale om tro og eksistens. En af FDFs kerneværdier
er at skabe rum for samtale om tro og livets store spørgsmål, på et folkekirkeligt grundlag.
Tankestarterne kan bruges, når du lige synes det passer ind. Det kan være på det ugentlige møde, på
kredslejr, på ledermødet eller som inspiration til en gudstjeneste. Og hvor lang tid, det tager kan også
være meget forskelligt. Du kan evt. kopiere tankestarterne, hvis I skal bruge mere end 3. Det er en god
ide at være ca. 4-6 børn i gruppen og så 1-2 ledere, så samtalen er nærværende og I kan pege på
billederne, når I snakker om dem. På den måde kan I sidde rundt om tankestarteren.
Temaerne for de fire tankestartere er:
• At give slip
• Jul og gaver
• At være sig selv
• At være udvalgt
Tankestarterne indeholder en masse billeder, figurer og spørgsmål, som lægger op til en samtale om
de forskellige temaer. Nogle billeder giver sig selv, mens andre billeder vil undre børnene og føre dem
videre i refleksionen. På nogle af tankestarterne er der også en QR-kode med en bog på, som fører til
en bibeltekst, som har noget at gøre med temaet. Derudover kan der være QR-koder og links til videoer,
lydklip eller andet. Samtidig er der en QR-kode på dem alle sammen, som leder frem til http://fdf.dk/inspiration/forkyndelse/andagter-1/, hvor der vil være et forslag til selve andagten med tankestarteren til
inspiration til dig. Som leder har du en vigtig rolle i at sætte samtalen i gang. Det kan være svært de
første gange, men ofte er børnene ret gode til det.
Gode råd til dig som leder:
• Vær dig selv
• Prøv at få alle i tale
• Stilhed er tænketid
• Skab et fortroligt rum
• Ikke alle spørgsmål kan besvares
Tankestarteren om ”at give slip” er mest fra pilte/væbner og opefter, men derudover kan alle tankestar
tere som udgangspunkt bruges til alle aldersgrupper (også ledere). Det handler blot om som leder at
formidle de ting, der giver mening i forhold til dine FDFere. Tankestarteren om ”at være sig selv” er
udarbejdet på Seniorfestivalen 2017 af Silas, Johannes og Michael fra FDF Vejle 1.
Du kan med fordel også besøge FDF.dk/tro, hvor du kan finde andet inspirationsmateriale og andre
tankestartere.
God fornøjelse!
Med Venlig Hilsen
FDFs Trosudvalg

Psst… Følg @FDFtro på Instagram og få mere inspiration!
#FDFtro

