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Overskrift 

 
Folkemøde 

 
Baggrund 
 
FDF har i de seneste år deltaget på Folkemødet med grundlæggende samme model, der dog er blevet 
forbedret fra år til år. Ligeledes har der traditionelt set deltaget HB-medlemmer på Folkemødet. På baggrund 
af HBs behandling af Folkemødet 2016 i august 2016 er der lavet forslag til FDFs deltagelse på dette års 
Folkemøde.  
Folkemødet finder sted på Bornholm 15. – 18. juni 2017 
 
Indstilling 
 

HB orienteres om FDFs deltagelse på Folkemødet 2017 samt beslutter HB-medlemmers deltagelse 
 
Ideen 
 
Formål med FDFs deltagelse 

- At danne og uddanne en flok unge FDFere til at tage del i debatten og være 
samfundsengageret 

- At profilere FDF eksternt – især med fokus på #mereleg 
- At netværke med eksisterende og nye mulige samarbejdspartnere 
- At forsøge at være deltagere i eksisterende debatter og selv arrangere debat om FDF 

og leg 
 

Ad 1. 
Ungdomsdelegation 
I stil med de sidste par år slås der op på FDFs medier at man kan deltage i FDFs delegation. Delegationen 
samles et par gange om dagen på Folkemødet til koordinering, uddannelse og erfaringsudveksling. Som noget 
nyt uddannes de i brugen af sociale medier og har større fokus på dette i løbet af Folkemødet. Der bestilles 
overnatning på Ungdomscamp og arrangeres fælles transport. Der er frivillig delegationsleder og 
delegationen er på 12 unge inkl. delegationslederen. Det forventes, at der som i foregående år er fælles tid 
med KFUM og KFUKs delegation på Folkemødet.  

 
Ad 2. 
Twitter-kampagne #mereleg 
Der laves kampagne, der sikrer synlighed omkring FDF og leg både på Folkemødet og på Twitter. Deltagere 
(både unge, ansatte og HB) uddannes i at bruge egne Twitter-konto aktivt. Ideen er, at FDFere på Folkemødet 
lancerer en lille leg om at skabe #mereleg på Folkemødet. Kampagnen synliggøres både på Folkemødet og på 
Twitter. 

 
Ad 3. 
Netværke med eksisterende og mulige nye samarbejdspartnere 
I stil med tidligere år er især MS og BSK, men også deltagende HB-medlemmer opmærksomme på at opsøge 
både eksisterende og nye mulige samarbejdspartnere gennem debatter m.m. 
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Ad 4.  
Medvirken i debatter og eget arrangement 
Der er kontakt til Folkekirken.dk, Højskoleforeningen, Børnerådet, Grundtvigsk Forum, Altinget og det 
fælleskirkelige telt Mellem Himmel og Jord både ifht. at gøre opmærksom på, at vi gerne medvirker i debatter 
samt for at høre til muligheden for at booke tid til at afvikle egen debat. Første runde i forsøget på at blive 
inviteret som medvirken er ved at være afsluttet, men der skal være opmærksomhed på tiden op til 
Folkemødet, hvor arrangementer rammes af afbud og man kan komme med på et afbud. 
Der forsøges at finde plads til en debat som FDF selv arrangerer med overskriften Leg som dannelse 
(arbejdstitel) 
 
 
 
 
 
Økonomi 
 
Der er deltagerbetaling for ungdomsdelegationen. Det forventes, at der som i tidligere år ydes tilskud til 
transporten til delegationen.  
 
 
 
 


