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Forord
Kære FDFer og landsmødedeltager

Her har du hovedbestyrelsens beretning, 
som sammenfatter arbejdet med beslut-
ningerne fra sidste landsmøde i 2018 
samt større initiativer løftet i landsfor-
bundet i de forgangne to år.
Du kan i beretningens tre dele læse 

om arbejdet med udviklingsmål, øvrige 
landsmødevedtagelser samt nye lands-
forbundsaktiviteter. For at øge læseven-
ligheden, ikke mindst på digitale plat-
forme, er beretningen i år gjort lettere i 
formatet og tekstmængden mindsket. Der 
er ellers meget at berette om, for FDF 
står ikke stille.

Kredse bærer med
Der er siden sidste landsmøde arbejdet 
med at give liv til fortællingen om FDF 
gennem alle de oplevelser, vi hver især 
har med os. Sammen skaber ledere et 
sprog for det ståsted, de giver børn og 
unge. En ny visuel identitet er implemen-
teret, og opdaterede skjolde kan spot-
tes på kredshuse, kirkefacader og hytter 
rundt om i landet.
Der er i kredse arbejdet med at ska-

be sammenhæng mellem aktiviteter og 

samværsformer, et nyt mærkesystem er 
lanceret på baggrund af den vedtagne 
mærkefilosofi, og FDF-pædagogikken har 
over alt i FDF affødt gode samtaler om 
måden, vi er sammen på. Det er blot få 
nedslag i de mange indsatser, kredsene 
har båret med på i udviklingen af vores 
fælles forbund.

Corona-konsekvenser for FDF 
Den seneste tid har corona-situationen i 
stor stil sat sit præg på FDF. Vi har ople-
vet meget store konsekvenser for både 
vores aktiveteter og økonomi. Landslejren 
er blevet udskudt et år, mens alle frivillige 
er sat i ”dvale”, alle kurser er blevet aflyst 
i både påsken og efterårsferien, personale 
er blevet hjemsendt, udlejning på vores 
ejendomme er faldet drastisk, manglende 
fremdrift på enkelte udviklingsmål og nu 
FDFs første online landsmøde. 
Vi har haft skiftende retningslinjer og 

fortolkninger heraf, som både kredse og 
landsforbund har kæmpet med at for-
stå og overholde. Alligevel har det været 
en tid, hvor FDF takket være kredsenes 
nytænkning og opfindsomhed har givet 
tusindvis af børn og unge fælles ople-
velser.

FDF Landsmøde 2020
Det er nyt og ukendt land for FDF at skul-
le gennemføre et online landsmøde. Vi 
håber på, at vi kan skabe en god og nær-
værende oplevelse, selvom der ikke er 
tvivl om, at vi allerhelst ville have mødtes 
fysisk og set hinanden i øjnene.
Landsmødet sætter retning for FDF og 

er helt nødvendigt for den opgave, der 
ligger forude, hvor kredse, landsdele og 
landsforbund skal arbejde sammen om 
at åbne FDFs fællesskab op for flere børn 
og unge. 
Vi ser frem til en god og meningsfuld 

debat, når vi samles online til landsmøde. 
Vi håber på deltagernes forståelse og tål-
modighed i forhold til afviklingen. Hvis vi 
hjælpes ad, skal det nok lykkes. Det har vi 
om noget vist hinanden den seneste tid.

Med ønske om et godt landsmøde og for-
håbning om, at vi atter kan mødes fysisk 
i 2022.

Jonas Kolby Laub Kristiansen  
Formand for FDF

”Alligevel har det været en 
tid, hvor FDF takket være 
kredsenes nytænkning 
og opfindsomhed har 
givet tusindvis af børn og 
unge fælles oplevelser.

 
JONAS KOLBY LAUB KRISTIANSEN, FORMAND

FO
TO

 TH
O

M
A

S H
EIE N

IELS
EN

, K
A

S
P

ER
 H

EN
R

IK
S

EN
, M

A
G

N
U

S D
A

H
L JEN

S
EN

, C
H

R
IS

TIA
N

 K
Y

ED



3   FDF Landsmøde 2020 // Beretning

Indhold
2 Forord

3 Indhold

4 Udviklingsmål

5 Fortællingen

6 Fællesskab og relationer

7 Børn og unge i naturen

8 Landsmødevedtagelser

9 FDF-pædagogik

10 Tilpasning af medlemspuljen

11 Etablering af uddannelsespuljen

12 Fokus på årsmøder i kredsene

13 Principper for forbundsbeklædning

14 Grafisk profil og nyt skjold

15 Ny mærkefilosofi

16 Nye landsforbundsaktiviteter

17 Uddannelse og kurser

18 GLOBUS

19 Ny bestyrelse på Friluftscenter Sletten

21 Hele Danmarks Familieklub

22 Arena



Udviklingsmål



5   FDF Landsmøde 2020 // Beretning  Udviklingsmål

Fortællingen
Ledere og unge omsætter ambitionen til 
fortællinger om FDF – sådan lyder tek-
sten til delmålet ’Lederen fortæller FDF’ 
under det udviklingsmål ”Fortællingen”, 
som landsmødet i 2018 vedtog. Udvik-
lingsmålet skal virke til, at unge og ledere 
får et sprog for det ståsted, de giver børn 
og unge på mødet i kredsen. Det giver 
stolthed at være FDFer – men det kan 
være svært at finde ord for, hvad den 
særlige FDF-stolthed er. Det har vi i FDF 
sat fokus på de seneste to år.
Processen med at udvikle kredsens for-

tælling om FDF, personligt, i kredsen og 
til dem, vi møder, har været delt i tre trin: 

1. Ledermødeproces
Første trin var en ledermødeproces, som 
blev udsendt til alle kredse i januar 2020. 
Materialet blev udviklet i samspil med 
en række kredsledere, som meldte sig 
til at prøve det af på ledermøder for at 
efterprøve, om såvel indhold som format 
gav mening. En lang række kredse har 
brugt en aften på at tale med hinanden 
om deres individuelle stjernestunder i 
FDF for at lede efter fællestræk mellem 
stjernestunderne og omsætte dem til en 
fælles fortælling om, hvordan FDF er helt 
særligt i deres kreds.

2. Rollespil
En fortælling får først værdi, når den 
bliver fortalt. Det andet trin i fortællings-
processen er derfor et rollespil, som er 
udviklet af en gruppe FDFere med talent 
for at træde op og levere et budskab. For-
men er en instruktionsfilm, som lokker 
ledere ud på gulvet for at prøve deres for-
tælling af over for forskellige målgrupper 
som nye ledere, forældre og børn. 

3. Netværksproces
Det tredje og sidste trin i fortællingspro-
cessen er en netværksproces, hvor kred-
se får spejlet deres FDF-fortælling i andre 
kredses øjne og sprog.

PR-workshops
Der har været afholdt PR-workshops i 
forbindelse med lederskoler, uddannel-
sesaftener og FDF Lederkursus. På modu-
lerne har ledere fået konkrete værktøjer 
til at øge kredsens synlighed lokalt samt 
fået indsigt i metoder til at styrke og 
udbrede kredsens budskaber over for 
relevante målgrupper.

Opdatering af Trykkeriet
Der er fundet en teknisk løsning på 
åbningen af Trykkeriet, så flere ledere i 
kredsene kan få adgang til at redigere og 

printe skabeloner samt med kredsens 
godkendelse bestille tryksager og logova-
rer. Den nye opsætning forventes lanceret 
i efteråret 2020.

Uddannelse af unge spokespersons
Ved at skabe medfortællere kan vi nå end-
nu længere ud med alle de gode historier 
om FDF. Samfundsengagementsudvalget 
har udviklet et modul med fortællete-
nikker og -redskaber til forårets digitale 
lederkursus, som under og efter kurset er 
set mange gange på Youtube. Idéen har 
været at dele fortællinger med hinanden, 
arbejde med deltagernes formidlingsevne 
samt give redskaber til brug på såvel års-
mødet som på arbejdspladsen.
Landsdelenes ungdomsrepræsentanter 

har ligeledes gennemgået kursusmodulet 
på deres samlingsweekend i september 
2020. 

Udviklingsmål
FDF omsætter ambitionen til målret-
tede fortællinger, så både børn, unge, 
ledere og forældre har sprog for, hvad 
FDF er.

Delmål ”Lederen fortæller FDF” 
Ledere og unge omsætter ambitionen 
til fortællinger om FDF.
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Fællesskab og relationer
om mødets elementer, herunder børne-
fællesskabet, ledernes interne relationer 
samt møderitualer. I tredje del skal ledere 
aktivt tage stilling til, hvilke aktiviteter 
møderne skal indeholde, for at sammen-
hængen kan opleves. Sidste del hand-
ler om, hvordan dette kommunikeres til 
forældre og børn. Materialet er et solidt 
udgangspunkt for kredsens sæsonplan-
lægning mange år frem.

Sparring og inspiration
I sparringsgruppen på Facebook ”FDF – 
Leder til leder” oplever mange at kunne 
dele og lade sig inspirere af andres gode 
mødeaktiviteter. På FDF.dk har Mødeda-
tabasen fået en såvel teknisk som ind-
holdsmæssig opdatering. Den skal gerne 
være grundstammen i det aktivitetsind-
hold, forbundet tilbyder lederne fremad-
rettet. 
Med ovenstående indsatser samt en 

fortløbende indsats med at implementere 
FDF-pædagogikken er der nu en tydelige-
re sammenhæng mellem samværsformer 
og aktiviteter.

Fokus på forældresamarbejde
Det er kredsbestyrelsens ansvar at have 
kontakt til kredsens forældregruppe. For 
at sikre det bedst mulige samarbejde 
med forældrene kan kredsbestyrelsen og 
lederrådet gøre brug af flere muligheder. 

En af dem er at uddele de nye redigerbare 
foldere i Trykkeriet målrettet henholdsvis 
forældre, der er nye i FDF, samt foræl-
dre, der skal sende deres barn på lejr 
for første gang. Der er på FDF.dk samlet 
gode råd til at forbedre samarbejdet med 
kredsens forældregruppe.
Flere kredse har arbejdet på at få 

et bedre forældresamarbejde. For nogle 
kredse er det nyt at gøre en særlig ind-
sats for det gode forældresamarbejde. 
Der er kredse, som nu er begyndt at hol-
de regelmæssige forældremøder, mens 
andre har indført initiativer som fælles-
spisning, sommerlejrforældremøder og en 
kreds-ABC til forældrene.

Styrkelse af kredsbestyrelser 
En arbejdsgruppe betående af frivillige 
undersøgte i efteråret 2019 mulighederne 
for at forenkle kredsenes administrative 
opgaver og lette de administrative byrder 
for kredsbestyrelserne. Dette kan i de 
kommende år danne grundlag for arbej-
det med at gøre det lettere for kredsene 
at varetage den daglige administration. 
Blandt overvejelserne er, om FDF har 
behov for et nyt medlemssystem. Af sam-
me grund er der på budgetterne for de 
kommende år allokkeret midler til et nyt 
medlemssystem. 
Landsforbundet har siden seneste 

landsmøde bl.a. implementeret et nyt 

kontingentopkrævningssystem, der taler 
sammen med Carla, og som giver mulig-
hed for at tilmelde sig automatisk kort-
træk, hvilket har været et stort ønske, 
siden den gamle PBS-løsning blev udfa-
set. Det har i en prøveperiode været 
gratis for kredsene at benytte, og tilba-
gemeldingerne er foreløbigt gode. Der 
eksperimenteres også med en løsning, 
der kan klare indmeldelse i kredsen via 
en onlineformular. Forbundskontoret er  
begyndt at udsende såkaldte børneat-
teststatusmails til kredsene to gange 
om året i forbindelse med sæsonopstart. 
Dette som en service til kredsene om at 
huske at holde fokus på at indhente bør-
neattester på kredsens ledere. Forbunds-
kontoret sender fire gange årligt infomails 
til kredsbestyrelserne med vigtig info 
samt inspiration til det løbende arbejde i 
bestyrelsen.
FDFs kasserer og administrationschefen 

har årligt haft et modul på FDFs leder-
kursus om kredsadministration, hvor der 
bliver givet en mere dybdegående indflyv-
ning i kravene til en god kredsadministra-
tion. Derudover er der lavet en opdateret 
version af folderen ”Velkommen i kreds-
bestyrelsen” i Trykkeriet og hos 55Nord.

Udviklingsmål
FDF vil have fokus på fællesskab og 
relationer af høj kvalitet for derigen-
nem at fastholde børn, unge og aktive 
ledere i FDF.

Delmål ”Det gode møde”
FDF vil sætte fokus på sammenhæng 
mellem samværsformer og aktiviteter i 
det gode møde.

FDF har arbejdet på dette udviklings-
mål siden 2014 – og siden 2018 med 
et delmål om at have sammenhæng 
mellem samværsformer og aktiviteter. 
Forbundssekretærer og kredse har 

arbejdet med materialet ”Tryghed og 
trivsel” i samtalen med kredsens lede-
re om at få skabt trygge og gode måder 
at være sammen på i kredsen. De gode 
intentioner er blevet konkretiseret i 
kredsens samværsregler.

Nyt sæsonplanlægningsmateriale 
Det nye sæsonplanlægningsmateriale, 
”Den gode sæson”, guider ledere for de 
enkelte klasser til at tænke FDF-sæ-
sonen som en helhed. I første del ser 
ledere på, hvilken sammenhæng der 
skal være i sæsonen. I anden del skal 
de reflektere over og tage beslutninger 
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Børn og unge i naturen
Der har altid været arbejdet med natur 
i FDF, og debatten på sidste landsmøde 
bekræftede dette. Masser af børn har fået 
og får stadig oplevelser i naturen gennem 
FDF.

Viden og værktøjer
I oktober udgives et materiale – et reflek-
sionsværktøj – til kredse, der dels hen-
viser til konkrete inspirationssider med 
naturaktiviteter og dels giver værktøjer til 
at analysere kredsens egen praksis med 
at komme ud i naturen. Samtidig vedlæg-
ges videns- og inspirationsdelingsoplæg 
til brug for kredsledere i såvel kreds som 
i netværk. Materialet skulle have være 
afprøvet på forårets kurser, hvilket ned-
lukningen umuliggjorde. Alle kredse mod-
tager et eksemplar af materialet, ligesom 
det vil kunne findes i digtalt format på 
FDF.dk.

Implementering coronaramt
Flere dele i arbejdet med og implemen-
teringen af udviklingsmålet har været 
coronaramt. Kurser og oplæg har været 
aflyst, ligesom en planlagt undersøgelse 
i maj 2020 af kredsenes praksis omkring 

natur ikke er gennemført. Undersøgelsen 
bestod af et spørgeskema med spørgsmål 
om ledernes praksis med at planlægge 
aktiviter og møder i naturen samt deres 
uddannelsesbehov for at dygtiggøre sig.
Men skal vi være helt ærlige, må vi nok 

indse, at både børn og voksne formentlig 
har fået flere digitale oplevelser i FDF 
under corona-nedlukningen, end de har 
fået naturoplevelser. 

Udviklingsmål 
FDF ønsker, at flere børn og unge ople-
ver, undres, glædes ved og passer på 
naturen.

Delmål ”Flere børn og unge i naturen” 
FDF skal være et attraktivt og let til-
gængeligt fællesskab, hvor børn og 
unge oplever naturen gennem betyd-
ningsfulde og nyskabende aktiviteter.

Børn og 
unge i 
naturen
- refleksionsværktøj



Landsmødevedtagelser
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FDF-pædagogikken
På sidste landsmøde fik FDF sin helt egen 
pædagogik. Siden da er der gjort en ræk-
ke tiltag for at implementere og arbejde 
med FDF-pædagogikken i landsforbundet 
bredt set – i kredse, netværk, landsdele 
og på kurser.

Gode samtaler
Selve FDF-pædagogikken samt arbejdet 
med den er præsenteret i flere forskel-
lige formater. Ledere har kunnet læse 
pædagogikken i fuld længde online, høre 
den debatteret i et podcast-afsnit samt 
arbejde med den i kredsen ud fra den 
proces, som er tilgængelig i Kredsleder-
håndbogen, der desuden findes som både 
bog, PDF og lydbog. Artikler har løben-
de synliggjort kredses positive erfaringer 
med at bruge FDF-pædagogikken som 

afsæt for gode samtaler om måden, vi er 
sammen på.
FDF-pædagogikken er som en selvføl-

ge sat til debat blandt vores skoler, og 
på kurser har vores dygtige instruktø-
rer arbejdet med FDF-pædagogikken på 
planlægningsmøder for at kunne være 
rollemodeller for kursernes deltagere.
I foråret 2020 skulle endnu flere kredse 

have mødt FDF-pædagogikken på net-
værksmøder ved et oplæg af forbunds-
sekretærerne. Dette er i stedet blevet til 
en løbende implementering i de netværk, 
som har mulighed for at sætte det på 
dagsordenen.

Sammenhæng med udvalgsarbejde
Socialudvalget udviklede i 2018 FORM, en 
praksistilgang til især at sætte de bedste 

rammer for børn og unge i udsatte posi-
tioner. Socialudvalget holder oplæg hos 
kredse og netværk og kombinerer lige-
ledes FORM og FDF-pædagogikken i den 
lokale kontekst. 
Et andet Arena-udvalg, som arbejder 

med FDF-pædagogikken, er Uddannel-
sesforum, hvor et arbejde er iværksat for 
at få pædagogikken ud at leve i lands-
delenes uddannelsestilbud for unge og 
ledere. 

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
(Opsummeret)
...en FDF-pædagogik, der sætter ord 
på det særlige krydsfelt, FDF-lederen 
står i, når man leder børn i FDF. FDF-
pædagogikken er tiltænkt indarbejdet 
i fremtidigt lederuddannelsesmateria-
le og til samtaler på ledermøder, kur-
ser og lignende.

                       FDF-pædagogik

Grundlag: Frivillighed Mødet

Principper: Frivillige voksne leder  
børn og unge

Børn unge og voksne  
mødes ligeværdigt

Børn og unge oplever, at de kan  
få indflydelse og medansvar

Børn og unge oplever, at de  
er en del af noget større

Børn og unge får viden  
og færdigheder i fællesskabet

Mødet er rammen  
for fælles oplevelser
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Tilpasning af medlemspuljen
Med det tilrettede formål for medlems-
puljen kom der et tydeligere fokus på 
kredsstart og modning af kredsstart. FDFs 
hovedbestyrelse har siden landsmødet 
vedtaget en opdateret kredsstartpakke 
og -proces, der sikrer tydelig opbakning 
fra FDFs ansatte og en rimelig finansie-
ring af den nye kreds. Den nye tilgang 
er bl.a. baseret på de aktuelle erfaringer 
med at starte nye FDF-kredse, og den 
indebærer bl.a. en klar faseopdeling af 
en kredsstart, som starter, allerede inden 
en overenskomst med hovedbestyrelsen 
underskrives. 

Analysefasen
Inden kredsen formelt starter, laver de 
lokale initativtagere med støtte fra en 
forbundssekretær en analyse af grund-
laget for at starte en ny FDF-kreds. Her 
afdækkes bl.a.:

• Lederressourcer
• Lokalområdet og demografien
• Kirken
• Andre foreninger/spejderkorps
• Kommunen
• Nærmeste FDF-kredse

Forbundssekretæren kan med midler fra 
medlemspuljen afholde rimelige og nød-
vendige udgifter i denne fase, så de lokale 

initiativtagere ikke skal betale af egen 
lomme på forventet efterbevilling.

Planlægningsfasen
Herefter går projektet ind i en plan-
lægsfase, hvor forbundssekretæren sta-
dig støtter op om arbejdet, og hvor der 
arbejdes med:

• Lokaler
• Etablering af lederråd og bestyrelse
• Kommunen og tilskudsordninger m.m.
• Kirken, præsten og menighedsrådet
• Behov for lederuddannelse
• Markedsføring
• Økonomi
• Overenskomsten med hoved bestyrelsen

Kredsstartspakken
Når overenskomsten med hovedbestyrel-
sen er underskrevet, får kredsen:

• Kontant tilskud på 30.000 kroner.
• Kontingentfrihed til landsforbundet de 

første 24 måneder
• FDF-skjorter til initiativtagerne
• Gratis deltagelse på førstkommende 

landsmøde i FDF for to personer
• Gratis deltagelse for ledergruppen på 

det førstkommende FDF Lederkursus.

 

Kredsen følges i denne fase stadig tæt af 
forbundssekretæren, ligesom forbunds-
kontoret tilbyder hjælp og vejledning til 
opstart af de mere administrative pro-
cesser, herunder medlemsregistrering og 
kontingentopkrævning.
Processen er allerede afprøvet med stor 

succes i FDF Aabenraa og FDF Ringkø-
bing og vil med et nyt strategisk fokus på 
kredsstart forhåbentlig blive afprøvet og 
forfinet mange gange i de kommende år, 
hvor medlemspuljen også forsøges bragt 
endnu mere i spil for at få gang i opstar-
ten af flere nye kredse.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
”Overskydende midler fra lukkede 
FDF-kredse tilfalder FDFs landsfor-
bund, hvor de henlægges under med-
lemspuljen. Midlerne i medlemspuljen 
kan anvendes til både kredsstart og 
til medlemsskabende aktiviteter i FDF, 
både lokalt og nationalt.
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at 
udmønte en del af midlerne, der kan 
søges til følgende hovedformål:

• aktiviteter, der skal tiltrække eller 
fastholde medlemmer i eksisteren-
de FDF-arbejde

• en kredsstartspakke med finan-
siering og støtte fra FDFs ansatte 
til aktiviteter, der har til formål at 
føre til opstart af en ny FDF-kreds. 
Midlerne kan gives til at modne en 
kredsopstart, før en overenskomst 
tegnes med landsforbundet.

Når en ny kreds formelt er stiftet og 
har underskrevet overenskomst med 
landsforbundet modtager kredsen 
derudover et økonomisk tilskud fra 
medlemspuljen efter retningslinjer, 
der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Budget og regnskab for medlemspul-
jen fremlægges for landsmødet sam-
men med landsforbundets budgetter 
og årsregnskaber.” 
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Etablering af uddannelsespuljen
Med etablering af den nye uddannel-
sespulje har kredse siden januar 2020 
kunnet søge om tilskud til at sende deres 
medlemmer på kurser. Puljen skal frem-
me, at flest mulige FDFere kan deltage på 
landsforbundets kurser og støtter derfor 
deltagelse i generel ledertræning for både 
unge og voksne fra kredse, der ellers kan 
have svært ved at få råd. Puljen støtter 
deltagelse på følgende kursustyper:
 
• 7.-8. klasseskurser
• Seniorvæbnerkurser
• Seniorkurser
• FDF Lederkursus

Puljen indeholder ca. 0,5 mio. kroner. og 
nedlægges, når midlerne er opbrugt.
Kredse, der ikke kan modtage mere end 

50 pct. i tilskud til kursusdeltagelse fra 
deres kommune, kan modtage 30 pct. af 
kursusprisen i tilskud til de deltagere, der 
godkendes som støtteberettigede. Der er 
derudover fastsat nærmere kriterier, som 
kredse og medlemmer, der søger, skal 
leve op til for at modtage støtte. Se mere 
om kriterierne på kredsservice.fdf.dk

Status på puljen
Uddannelsespuljen åbnede første gang 
for ansøgninger forud for 7.-8. klasseskur-

serne i vinterferien 2020. De efterfølgen-
de aflysninger af påskens og efterårets 
kurser har betydet, at puljen endnu ikke 
er kommet til sin fulde ret. I efteråret blev 
der bevilget støtte til, at ni FDFere kunne 
komme på kursus, inden kurserne måtte 
aflyses.
2020 har været et specielt år – også i 

kursussammenhænge – og derfor er det 
endnu for tidligt at evaluere, om pulje-
kriterierne er helt rigtigt skruet sammen. 
De foreløbige erfaringer viser dog, at en 
del kredse ikke kan søge puljen, da de 
modtager for meget i kursustilskud fra 
kommunen.

Det er naturligvis positivt, men det er 
samtidig oplagt, at hovedbestyrelsen, når 
puljen har eksisteret et par år, evaluerer 
kriterierne. Dette for at sikre, at de er 
hensigtsmæssige i forhold til at opfylde 
puljens formål om at give fleste mulige 
FDFere mulighed for at komme på kursus.
Det bør samtidig sikres, at landsfor-

bundets midler ikke indirekte kanaliseres 
ud i kommunernes kasser, men kommer 
medlemmerne til gode.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
”Holger Tornøes, Ludvig Valentiners og 
Aage Rostrups Fond nedlægges, og de 
tilbageværende midler allokeres til en
uddannelsespulje, der skal kunne 
søges af kredsene til at sende deres 
medlemmer på kurser.

FDFs uddannelsesudvalg kan ligeledes 
komme med forslag til puljens anven-
delse. De nærmere vilkår samt ansøg-
ningskriterier til puljen fastlægges af 
FDFs hovedbestyrelse, der ligeledes 
tager stilling til den årlige udmøntning 
af puljen, under hensyntagen til bl.a. 
landsforbundets likviditet. En sådan 
nedlæggelse af legatet kan kun ved-
tages af landsforbundets landsmøde, 
og kun når meddelelse om nedlæg-
gelse eller ændringer har været opført 
på dagsordenen for det pågældende 
landsmøde. Til ændring af vedtæg-
terne kræves 2/3-majoritet af de på 
landsmødet afgivne stemmer.”
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Fokus på årsmøder i kredsene
Noget af det nye er, at der i kredsved-
tægten bruges et så almindeligt for-
eningssprog som muligt, samtidig med at 
FDFs traditioner er forsøgt bevaret. Alle 
medlemmers demokratiske rettigheder, 
herunder ledernes, er så vidt muligt side-
stillet. Derfor skal alle medlemmer også 
inviteres til årsmødet. Dette skal også ses 
som led i en generel oplæring af yngre 
medlemmer i, hvordan det nære for-
eningsdemokrati fungerer. De skal opleve, 
at de ikke er sat uden for døren, når de 
voksne taler om de vigtige ting for kred-
sen, at de har mulighed for at tage ordet, 
at udtrykke sig i en forsamling, og at blive 
valgt til bestyrelsen og de ledende poster. 
Ud over de demokratiske argumenter for 

at følge reglerne er der også mere kon-
tante fordele ved at følge de enkle demo-
kratiske spilleregler for årsmøder og valg 
til kredsbestyrelsen: kredsen kan f.eks. 
ikke modtage folkeoplysningstilskud fra 
kommunen, hvis der ikke afholdes års-
møder og demokratiske valg til bestyrel-
sen. Landsforbundet kan heller ikke tælle 
en kreds, der ikke holder årsmøder, med i 
sine tilskudsansøgninger om driftstilskud 
fra DUF.

Vejledningsmateriale og skabeloner 
For at hjælpe kredsene med at følge de 
nye regler har forbundskontoret udarbej-

det et omfattende vejledningsmateriale, 
der er tilgængeligt på kredsservice.fdf.
dk. Her kan kredsene få inspiration til, 
hvordan de kan holde et godt årsmøde, 
forklaringer på de formelle rammer og 
regler samt downloade skabeloner til 
de nødvendige indkaldelser, referater og 
konstitueringsdokumenter. 

Gode erfaringer
Erfaringerne viser, at flere kredse har 
taget de nye rammer til sig og tilpasser 
det til deres egen virkelighed. Nogle kred-
se vælger at gøre det til en aften for alle 
medlemmer, hvor nogle af de mere tørre 
punkter bliver behandlet via et løb for 
børn og forældre, og hvor man så samles 
til sidst og vælger bestyrelsen og stem-
mer om det, der skal stemmes om. 

Andre kredse vælger at lave et mere tra-
ditionelt årsmøde, der på mange måder 
ligner en generalforsamling, og hvor det 
nogle gange kun er de interesserede 
seniorer, ledere og forældre, der møder 
op. Begge dele kan være fine og demokra-
tiske, og det giver frem for alt bestyrelsen 
et solidt mandat til at lede kredsen sam-
men med kredsledelsen i det kommende 
år.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
(Opsummeret)
Vedtægterne er flere steder revideret, 
hvoraf flere har påvirket livet i kredse, 
landsdele og landsforbundet på for-
skellig vis. Den største ændring hand-
lede om, hvordan kredsene skal holde 
årsmøder, og hvordan kredsbestyrel-
serne skal vælges og sammensættes. 

Det centrale mål var, at direkte med-
lemsvalgte bestyrelsesmedlemmer- 
valgt på kredsens årsmøde til hver en 
tid skal udgøre flertallet i en besty-
relse. Derudover blev den tidligere 
forældregeneralforsamling omdannet 
til hele kredsens årsmøde, hvor hele 
kredsen og forældrene kan mødes og 
gøre status på kredsens ve og vel og 
vælge en bestyrelse.
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Principper for forbundsbeklædning
På landsmødet blev prototyper fra en 
frivllig arbejdsgruppe præsenteret: Hæt-
tetrøje, t-shirt, uldtrøje og en tynd skjor-
te. Arbejdsgruppen og hovedbestyrelsen 
var dog enige om, at kvaliteten ikke var 
som ønsket, og for at minimere usik-
kerheden omkring salgbarhed udgik den 
tynde skjorte af projektet.

Skift af leverandør
I forlængelse af FDFs nye designguide fra 
foråret 2019 blev arbejdet med at finde 
en ny producent iværksat i et samarbejde 
mellem FDF og 55°NORD. Mange stofprø-
ver og prisforhandlinger senere blev der 
fundet en leverandør, der kunne levere 
den ønskede kvalitet til den rette pris for 
både 55°NORD og FDF. Det er et dansk 
firma, der også leverer til flere af statens 
styrelser og myndigheder.

Corona-forsinkelser
Siden har coronaen forsinket såvel udvik-
ling som produktion af den supplerende 
beklædning. Produktionen var fastlagt til 
primo 2020, hvor corona-epedimien bred-
te sig i Asien og i lange perioder lukkede 
tekstilbranchen både helt og delvist ned. 
Det har betydet en hidtil uset forsinkelse 
på tøjproduktion i det meste af branchen. 
Ligeledes har transporten med fly og skib 
været ramt af stop og forsinkelser.
Planen var fra start, at en ny supple-

rende beklædning skulle hurtigt til salg i 
55Nord, og vi har været været frustrerede 
over fremdriften. Men processen med at 
finde den rette leverandør og efterføl-
gende corona-nedlukning har desværre 
forsinket projektet.

Hvad kommer hvornår?
• T-shirts er produceret og kommer til 

salg i starten af oktober. Der vil være 
størrelser til både børn og voksne i uni-
sex og taljeret. Pris: 99 kr. for børn og 
129 kr. for voksne.

• Uldtrøjen er i produktion og forventes 
klar til salg primo december. Der vil kun 
være voksenstørrelser i unisex og talje-
ret. Pris: 499 kr.

• Hættetrøjen er forsinket på grund af 
indfarvning af stof og forventes til salg 
i januar 2021. Der vil være størrelser til 
både børn og voksne i unisex og talje-
ret. Pris: 349 kr. for børn og 399 kr. for 
voksne.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
”Landsforbundet tager initiativ til at 
indføre retningslinjer for en supple-
rende forbundsbeklædning til for-
bundsskjorten ud fra følgende prin-
cipper:

Den supplerende beklædning er pri-
mært FDF-blå med synligt skjold 
alternativt bruges FDF identitetsfarver 
med tydelig afsender.

Der vil ikke være nogen vedtægts-
ændring, idet FDF-skjorten fortsat vil 
være den primære fælles forbunds-
skjorte, som alle medlemmer i FDF 
har ret til at bære.”
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Grafisk profil og nyt skjold
I februar 2019 fik FDF ny designguide med 
både nyt skjold og sammenhængende 
udtryk. Hovedbestyrelsen havde forud 
forholdt sig til flere skitser og opstillin-
ger, hvor farvevariationer af skjoldet og 
forskellige skrifttyper var prøvet af på 
magasiner, skilte og agitationsmaterialer.
På den baggrund besluttede man, at 
FDF-blå skal fylde meget i FDFs visuelle 
udtryk, og at betalingsskriften Knock-
out fremover er FDFs identitetsskrifttype. 
Som et gratis alternativt til Knockout kan 
anvendes skriften Work Sans. Samtidig 
blev det vedtagne skjold rentegnet, så det 
også fungerer godt i små størrelser.

Skjorte-skjolde og kredshus-skilte
Særligt i efteråret 2019 er der mange 
steder i FDF skiftet skjolde – både digi-

talt og fysisk. Der blev udsendt 24.000 
nye skjorte-skjolde, så alle medlemmer 
kunne få et. Samtidig kunne kredse gratis 
bestille et skilt eller skjold til kredshu-
set. Mange tog imod tilbuddet, og der er 
sendt omkring 200 skjolde, 100 flag, mere 
end 100 beachflag og 100 kredsskilte 
ud til kredse. Skilte på landsforbundets 
ejendomme er samtidig blevet skiftet, 
ligesom det visuelle udtryk er opdateret 
på forbundets digitale platforme, i maga-
siner, på indbydelser og øvrige tryksager 
i Trykkeriet. Der er desuden stillet opda-
terede skabeloner til rådighed til Word og 
PowerPoint.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
”Hovedbestyrelsen udarbejder i for-
bindelse med opdateringen af FDFs 
profil og udtryk en ny designguide ud 
fra et princip om, at navn, navnetræk 
og logo er tre separate designelemen-
ter for FDF. Navn og navnetræk skal 
have en stærk visuel sammenhæng til 
skjoldet. Hvis den bærende font er en 
betalingsfont, stilles et gratis alterna-
tiv til font til rådighed.”

Landsmødet vedtog desuden en opda-
tering af FDFs skjold: 
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Ny mærkefilosofi
I august 2020 gik FDFs nye mærkesystem 
i luften. Det nye mærkesystem er baseret 
på den mærkefilosofi, som landsmødet 
vedtog i 2018. En ny forståelse af, hvor-
dan vi tager mærker, har betydning for, 
hvordan mærkesystemet ser ud. Derfor 
er både mærkebeskrivelser, mærketråde 
og også udseendet af enkelte mærker 
ændret. Denne proces har en frivillig 
arbejdsgruppe gennemført med hjælp 
og input fra over 50 frivillige, som har 
arbejdet på at samle mærkebeskrivelser 
ind til 220 nye mærker, der alle tager 
udgangspunkt i en oplevelse. De har fået 
god hjælp af Arena-enhederne og andre 
ildsjæle inden for hvert deres område i 
FDF.

Oplevelser i fællesskab 
Særligt på to områder er mærkebeskri-
velserne nye: Mærkerne tager for det før-
ste udgangspunkt i en oplevelse, som er 
fælles for alle, der tager mærket. Ønsket 
er, at man skal kunne pege på en tum-

lings ærme og spørge: Hvad lavede du, da 
du fik den der?” frem for: ”Hvad kan du, 
siden du har det der?” 
Herudover er det nyt, at oplevelsen 

følges af tre aktivitetsforslag, som den  
enkelte leder kan vælge imellem – eller 
skifte ud med sine egne ideer. Det er 
håbet, at ledere får deres egne ideer 
til at opnå oplevelserne og deler dem 
med andre på netværksmøder og sociale 
medier.
Det nye mærkesystem indeholder føl-

gende nye mærketråde:

• Samfundsengagementsmærket
• Trosmærket
• Relationsmærket
• Turmærket
• Modsmærket

Implementering af mærker
Der er i mærkebeskrivelserne guides og 
links til de fleste mærker, som kan hjælpe 
nye ledere på vej. 

Mærkerne er tilgængelige i en ny mærke-
database på FDF.dk, ligesom alle kredse 
har modtaget den nye mærkeplakat med 
kredsforsendelsen i august. Det store 
arbejde med at lære de nye mærker at 
kende og omsætte dem til gode FDF-mø-
der ligger nu hos kredsene. De nye mær-
ker kan danne grundlag for moduler på 
lokale lederskoler og FDFs lederkursus.
Der har været et ønske om at nedsætte 

en redaktion, som har kunnet monitorere 
opdateringer på relevante områder, som 
for eksempel kanosikkerhed og første-
hjælp. Denne proces er dog forsinket af 
corona-nedlukninger.

FDF Landsmøde 2018 vedtog:
”Hovedbestyrelsen iværksætter arbej-
de med at gennemskrive mærke-
beskrivelserne ud fra følgende 
 principper:

• Mærkebeskrivelser hviler på  
FDFs ambition og pædagogik. 

• Fokus på oplevelser.
• Mærker tages i fællesskab.
• Mærker er for alle.
• Mærker tages primært i kredsen.
• Lederen beslutter hvilken rækkefølge 

mærkerne tages i.”

BÅLAKTIVITETSMÆRKET
Bålaktiviteter handler om bålet i sin helhed, og alt hvad man 

kan bruge det til. Her oplever vi en masse - lige fra at snitte 

en pind til at lave en komplet bål-gourmet-menu.

DRAMAMÆRKET
Dramamærket er til for at skabe gode oplevelser, der er rige 

på leg, for både FDFerne og lederne. I dramamærket kan vi 

lege ligeværdigt og skabe rum for refleksion og samtale. 

 

FRILUFTSLIVSMÆRKET
Friluftsliv handler primært om at opleve frihed og 

samhørighed, hvor naturen er ramme og middel. 

FØRSTEHJÆLPSMÆRKET
Førstehjælp handler om mere end at kunne give 

hjertemassage eller at sætte et plaster på. Det handler om at 

tage et ansvar for de mennesker, man omgiver sig med.

JUBILÆUMSMÆRKET
Jubilæumsmærket er et særligt mærke i FDFs mærkesystem. 

Det gives nemlig på baggrund af, hvor længe du har været 

medlem i FDF, og ikke hvad du har oplevet. 

KANOMÆRKET
Kanooplevelserne giver mulighed for at mærke egne, 

naturens og hinandens kræfter. Vi kommer ud under åben 

himmel og oplever den unikke natur, der findes omkring å  

og sø.

KIRKEMÆRKET
Kirkemærkets oplevelser får FDFerne ”ind over dørtrinnet” 

til Folkekirken, så de oplever dens liv, traditioner og højtider 

som noget, der har betydning for dem selv og deres liv.

KLATRINGSMÆRKET
Klatring kan være en fysisk leg, der lader os mærke vores 

krop, og hvad vi kan bruge den til. Klatring i højden kan også 

være en indgang til nogle unikke oplevelser, der lader os 

rykke vores grænser og mærke adrenalinen pumpe under 

sikre forhold. 

KOMMUNIKATIONSMÆRKET

Kommunikationsmærkets oplevelser drejer sig om al den 

kommunikation, der sker mellem FDFere - omkring bålet, på 

et løb eller gennem medier. 

LEGEMÆRKET
At lege er at sætte oplevelsen over målet. Legen sætter 

fantasien fri hos både børn og voksne. Den opbygger 

relationer og nedbryder fordomme hos alle, der tør give sig 

hen til den.

LØBSMÆRKET
Når vi tager på løb i FDF, løser vi opgaver, finder vej og 

vokser i fællesskabet. Vi udforsker verden og søger efter 

retning og mening, når ting bliver præsenteret på måder, 

som vi må bruge fantasien og hinanden for at løse.

MADMÆRKET
Mad danner ofte rammen for vores fællesskab, og i mødet 

omkring maden opstår relationer. Tiden, vi bruger på at 

tilberede og spise mad, skal være rolig og efterlader derfor 

god plads til dybe samtaler, der styrker relationer. 

MODSMÆRKET
Mod er en vigtig egenskab, der giver mennesket 

styrke til at overkomme såvel dagligdagens 

udfordringer som ekstraordinære situationer i livet. 

At være modig handler ikke om at være frygtløs, 

men om at møde sin frygt og udfordre den i det 

omfang, man kan. 

MUSIKMÆRKET
I FDF er musikken kilde til fællesskab, fortælling 

og tro. At opleve, skabe og fremføre sang og musik 

er en samlende ramme med plads til pjat, alvor og 

eftertanke. Det er svært at forestille sig en andagt, 

en mødeaften eller en sommerlejr uden musik og 

sang. 

NATURMÆRKET
Naturen stimulerer alle vores sanser med dens 

lyde, lugte, ujævne underlag og spændende farver 

og former. FDFere skal opleve, undres, glædes ved 

og passe på naturen. Naturmærket afspejler dette.

PIONERINGSMÆRKET
Pionermærket handler om de oplevelser, vi kan få, 

når vi er sammen om at arbejde med reb og rafter. 

Her kan vi prøve alt lige fra at binde et simpelt 

knob til at bygge en kæmpe bro.

RELATIONSMÆRKET
Gode relationer giver modstandskraft og lærer 

FDFere at tage ansvar for andre og værdsætte 

det forpligtende fællesskab. Derfor har 

relationsmærket fokus på oplevelser, hvor FDFerne 

glædes og vokser i mødet med hinanden og andre, 

som ikke nødvendigvis ligner dem selv. 

SAMFUNDSENGAGEMENTSMÆRKET

Formålet med mærket er at skabe skabe en ramme 

for gode oplevelser for børn og unge, hvor de løfter 

blikket og reflekterer over den rolle, de selv spiller i 

samfundet.

TROSMÆRKET
FDF skaber plads til tro og samtale om de store 

spørgsmål i livet på et folkekirkeligt grundlag. 

Trosmærket skaber plads til denne samtale 

gennem fortællinger, leg og kreativitet, så FDFerne 

oplever, at centrale begreber i den kristne tro også 

handler om dem og deres liv.

TURMÆRKET
At tage på tur er et vigtigt redskab til at skabe 

relationer mellem børn og mellem børn og voksne. 

Når vi tager på tur i FDF, møder vi ikke kun 

hinanden, men også resten af verden med den 

nysgerrighed og fantasi, der kendetegner vores 

FDF-arbejde. 

VANDRINGSMÆRKET
Vandring er af de klassiske aktiviteter i FDF. Når 

vi går sammen, skaber vi et rum, hvor hyggelige 

snakke og gode fortællinger skaber en grobund for 

relationer og nærvær. Vandring kræver ikke meget 

udstyr og alle kan deltage.

VERDENSMÆRKET
Vi er nysgerrige på verden og på at blive kloge på 

andre mennesker, kulturer og traditioner. I FDF 

bliver vi rustet til at møde verden i øjenhøjde og på 

en anerkendende måde. 

FDFs mærker

Find mærkerne på FDF.dk
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vokser i fællesskabet. Vi udforsker verden og søger efter 

retning og mening, når ting bliver præsenteret på måder, 

som vi må bruge fantasien og hinanden for at løse.

MADMÆRKET
Mad danner ofte rammen for vores fællesskab, og i mødet 

omkring maden opstår relationer. Tiden, vi bruger på at 

tilberede og spise mad, skal være rolig og efterlader derfor 

god plads til dybe samtaler, der styrker relationer. 

MODSMÆRKET
Mod er en vigtig egenskab, der giver mennesket 

styrke til at overkomme såvel dagligdagens 

udfordringer som ekstraordinære situationer i livet. 

At være modig handler ikke om at være frygtløs, 

men om at møde sin frygt og udfordre den i det 

omfang, man kan. 

MUSIKMÆRKET
I FDF er musikken kilde til fællesskab, fortælling 

og tro. At opleve, skabe og fremføre sang og musik 

er en samlende ramme med plads til pjat, alvor og 

eftertanke. Det er svært at forestille sig en andagt, 

en mødeaften eller en sommerlejr uden musik og 

sang. 

NATURMÆRKET
Naturen stimulerer alle vores sanser med dens 

lyde, lugte, ujævne underlag og spændende farver 

og former. FDFere skal opleve, undres, glædes ved 

og passe på naturen. Naturmærket afspejler dette.

PIONERINGSMÆRKET
Pionermærket handler om de oplevelser, vi kan få, 

når vi er sammen om at arbejde med reb og rafter. 

Her kan vi prøve alt lige fra at binde et simpelt 

knob til at bygge en kæmpe bro.

RELATIONSMÆRKET
Gode relationer giver modstandskraft og lærer 

FDFere at tage ansvar for andre og værdsætte 

det forpligtende fællesskab. Derfor har 

relationsmærket fokus på oplevelser, hvor FDFerne 

glædes og vokser i mødet med hinanden og andre, 

som ikke nødvendigvis ligner dem selv. 

SAMFUNDSENGAGEMENTSMÆRKET

Formålet med mærket er at skabe skabe en ramme 

for gode oplevelser for børn og unge, hvor de løfter 

blikket og reflekterer over den rolle, de selv spiller i 

samfundet.

TROSMÆRKET
FDF skaber plads til tro og samtale om de store 

spørgsmål i livet på et folkekirkeligt grundlag. 

Trosmærket skaber plads til denne samtale 

gennem fortællinger, leg og kreativitet, så FDFerne 

oplever, at centrale begreber i den kristne tro også 

handler om dem og deres liv.

TURMÆRKET
At tage på tur er et vigtigt redskab til at skabe 

relationer mellem børn og mellem børn og voksne. 

Når vi tager på tur i FDF, møder vi ikke kun 

hinanden, men også resten af verden med den 

nysgerrighed og fantasi, der kendetegner vores 

FDF-arbejde. 

VANDRINGSMÆRKET
Vandring er af de klassiske aktiviteter i FDF. Når 

vi går sammen, skaber vi et rum, hvor hyggelige 

snakke og gode fortællinger skaber en grobund for 

relationer og nærvær. Vandring kræver ikke meget 

udstyr og alle kan deltage.

VERDENSMÆRKET
Vi er nysgerrige på verden og på at blive kloge på 

andre mennesker, kulturer og traditioner. I FDF 

bliver vi rustet til at møde verden i øjenhøjde og på 

en anerkendende måde. 

FDFs mærker

Find mærkerne på FDF.dk



Nye  
landsforbundsaktiviteter
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Uddannelse og kurser
I FDF uddanner og udvikler vi os hele 
tiden som ledere. Både når vi sparrer 
med hinanden i kredsen, får nye ideer 
fra andre ledere i netværket, og når vi 
lærer nye spændende ting på kurser og 
til uddannelsesaftener i landsdelen og 
på forbundsplan. Derfor er uddannelses-
området også i konstant forandring. Der 
bliver opfundet nye koncepter, afholdt 
innovative moduler og sat nye systemer 
i søen for at gøre uddannelse så nemt 
for kredsene, lederne og vores unge som 
muligt.

Nyt Uddannelsesforum
Siden sidste landsmøde er FDFs Uddan-
nelsesforum blevet omstruktureret for at 
skabe bedre sammenhæng i udbuddet af 
uddannelse på tværs af landet. Fra tidli-
gere at have været et uddannelsesudvalg, 
er det nu et reelt uddannelsesforum med 
repræsentanter fra både hovedbestyrel-
sen, landsdelene, landsforbundets kur-
ser, DUF, flere uddannelseseksperter og 
landsforbundets ansatte. Sammen drøf-
ter de uddannelse i FDF, sætter arbejds-
grupper i gang med at udforme nye initia-
tiver eller styrke eksisterende og forsøger 

at udvikle uddannelse i FDF generelt.
Forummets første arbejdsgruppe har 

blandt andet været i gang med at genska-
be den grundlæggende lederuddannelse, 
så den bliver ens for både kommende 
unge ledere og nye voksne ledere. Den 
opdaterede udgave af den grundlæg-
gende lederuddannelse består nu af et 
oplæringsforløb i kredsen og et kursus 
i landsdelen. Hen over dette efterår vil 
modulerne til oplæringen i kredsen blive 
færdiggjort og udsendt til kredsene.
Også kredslederuddannelsen er ble-

vet revideret siden seneste landsmøde. 
Kredslederuddannelsen består stadig af 
ni moduler, men har fået en grafisk opda-
tering, nye vejledninger til modul-holder-
ne og en tilpasning til FDFs nuværende 
retning.

Kurser
Landsforbundet arbejder fortsat med at 
udbyde kurser til både seniorvæbnere, 
seniorer og ledere. Siden sidste lands-
møde har over 1500 FDFere deltaget 
på landsforbundets kurser. Da langt de 
fleste kurser i 2020 måtte aflyses grun-
det corona-situationen, arbejdede både 

kursusledere og instruktører hårdt for at 
udbyde en stor del af indholdet digitalt. 
Det blev til både moduler, gudstjenester, 
underholdning og gruppeaktiviteter, der 
bragte kursusoplevelserne hjem til delta-
gerne og gav endnu flere et indblik i FDFs 
kurser.
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GLOBUS – FDF og verdensmålene
Kender du Neelam fra Nepal? I FDF går 
vi sammen med Neelam ud i verden for 
at tage aktiv del i at nå FNs verdensmål. 

GLOBUS som kredsprojekt
GLOBUS er et samarbejde mellem FDF og 
Folkekirkens Nødhjælp. Projektet adskil-
ler sig fra tidligere internationale pro-
jekter i FDF ved at have et større fokus 
på, hvordan kredse selv kan arbejde med 
projektet tematikker helt lokalt. GLO-
BUS er et oplagt kredsprojekt, fordi alle 
kan gøre en forskel. Alle kan tage endnu 
bedre valg omkring forbrug og klima, og 
alle kan være med til at beskytte livet på 
land. Kredse har fx mulighed for at melde 
sig som ”Grøn Kreds”, hvis de vil arbejde 
mere indgående med GLOBUS-materia-
lerne og for alvor bringe den grønne dags-
orden ind i kredsarbejdet.
Det øgede kredsfokus er med til at vise, 

at det, vi gør i Danmark, har en afgørende 
effekt på fremtiden og vores fælles ver-
den. Vi kan og vil gøre en forskel i vores 

egen kontekst og derved gøre en forskel 
globalt.

Projekter i Nepal
I forlængelse af det lokale arbejde med 
verdensmålene er det oplagt at se på, 
hvordan klimaforandringer, forbrug og 
produktion har stor indvirkning på den 
verden, der omgiver os. Nepal er et inte-
ressant land at spejle vores indsats i, 
fordi man her oplever store effekter af 
temaerne i netop disse tre verdensmål. 
FDF støtter igennem samarbejdet med 
Folkekirkens Nødhjælp en række projek-
ter i lokalsamfund i Nepal, hvis liv ændres 
drastisk af fx klimaforandringer.

 Ud over arbejdet med verdensmålene 
i den enkelte kreds har GLOBUS altså 
fokus på, hvordan vi igennem blandt 
andet indsamlinger kan støtte projekter 
ude i verden. Det gør en forskel, at vi har 
et fælles udgangspunkt i FNs verdensmål 
– både når kredse deler oplevelser og 
indsatser med hinanden, men også når vi 
taler med det omgivende samfund.

GLOBUS er FDFs internationale ver-
densmålsprojekt, som blev skudt i 
gang på landsmødet i 2018. De sene-
ste to år har et frivilligt udvalg arbej-
det med at udvikle metoder, aktivite-
ter og materialer til kredse, så de kan 
gøre en forskel lokalt og globalt.
Din kreds kan tage del i GLOBUS-pro-
jektet og arbejde med verdensmålene 
gennem de mange aktiviteter, som 
udvalget har udviklet til forskellige 
aldersgrupper. Du finder aktiviteterne 
på FDF.dk/GLOBUS
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Ny bestyrelse på Friluftscenter Sletten
Slettens nye selvforståelse
I november 2019 godkendte FDFs hoved-
bestyrelse Slettens første handlingsplan, 
som i hovedtræk indeholder to elemen-
ter:

1. Nyformulering af Slettens opgave med 
det mål at få skabt Sletten som det 
kraftcenter, der understøtter FDFs 
ambition.

2. Udvikling og implementering af kon-
krete aktiviteter, installationer og byg-
ningsrammer, der kan tjene som lejrliv 
for kredse og landsforbund på Sletten 
og tiltrække yderligere lejere for at opnå 
en stærkere økonomi.

Bestyrelsen funderer sit arbejde på den 
målsætning, at ”Friluftscenter Sletten er 
et nyskabende kraftcenter for oplevelser 
med friluftsliv, natur og leg”, hvor den  
samlede målsætning søges opnået i et 
samspil mellem tre programmer: 

Friluftsliv og natur
”Friluftscenter Sletten er ramme om fri-
luftsliv og oplevelser med afsæt i Søhøj-
landets natur. Her finder du – sammen 
med andre eller alene – kreative og til-
gængelige aktiviteter til lands, til vands 
og i luften. Og der er tilbud til ethvert 
ambitionsniveau.”

Leg og fantasi
”På Friluftscenter Sletten finder du grej 
og frirum til 1000 lege. Alt begynder her 
helt ude i skoven. Fantasien blomstrer, og 
du kan lege løs. Leg, lyst og læring næres 
hos dig, der får mulighed for at opleve 
eventyret på Sletten.”

Forundring og fordybelse
”Friluftscenter Sletten er et fortryllelsens 
sted, der væk fra dagligdagen kalder på 
forundring. Slettens store natur giver 
grundlag for overraskelser og begejstring. 
Samtidig møder du naturens stilhed, hvor 
tankerne får rum til at samle sig – om alt 
fra arbejdslivets udfordringer til troens 
paradokser.”

Daglig drift og nye initiativer

Udlejning og økonomi
Den daglige drift har i 2020 været kraftigt 
præget af corona-situationen. Det har 
medført et betydeligt omsætningstab i 
2020 på op mod 1,4 mio. kr. indtil vide-
re. Heraf vedrører mere end 300.000 kr. 
landsforbundets egne aflyste arrange-
menter. Fornemmelsen er dog, at flere 
efterskoler samtidig har fået øjnene op 
for Sletten som en lejrmulighed. Antallet 
af sommerlejre har været lidt højere end 

tidligere år. Dog har vi i sommerferien 
mistet et par store lejre på Det Ny Slet-
ten.
Der arbejdes løbende med økonomisk 

optimering. Fokus er på øget udlejning, 
konkurrencedygtig prisfastsættelse, salg 
af aktiviteter, investeringer samt større 
vedligeholdelsesarbejder.

I perioden er følgende konkrete tiltag 
gjort:
• Der er indrettet bedre faciliteter på tre 

lejrpladser for at ”sænke tærsklen” for 
overnatning i telt for ikke-lejrvante leje-
re.

• Der er udviklet en række nye aktivitets-
tilbud til salg. 

• Prislisten er trimmet. De principper, der 
hidtil har været gældende vedr. fast-
sættelse af udlejningspriser, fastholdes 
i hovedtræk for bl.a. at sikre, at flest 
mulige FDFere får gode oplevelser på 
Sletten. Således ydes der fortsat en 
rabat til FDF på 30 pct. af normalprisen 
for lejemål.

• Vedligeholdelsesplanen er gennemgået 
og prioriteret i forhold til større vedli-
geholdelsesarbejder.

Ny ordning for Sletten
Hovedbestyrelsen vedtog i 2018 en ny 
organisation for Friluftscenter Sletten 
i form af en selvstændig bestyrelse, 
der sammen med Slettens ansatte 
skal skabe en bæredygtig økonomisk 
drift, fremtidssikre Slettens bygnings-
masse og udvikle nye aktiviteter og 
profil i overensstemmelse med FDFs 
ambition. Slettens bestyrelse refere-
rer til hovedbestyrelsen og skal hvert 
andet år fremlægge en handlingsplan 
for Slettens drift og udvikling.
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Markedsføring
Der sker nu en mere målrettet og syste-
matisk markedsføring af Sletten bl.a. via 
sociale medier. Der arbejdes endvidere 
med at opstille en decideret markedsfø-
ringsstrategi for Sletten. 3

Netværk af Sletten-frivillige
Der er fundet et formandsskab for et nyt 
netværk af Sletten-frivillige, der bliver 
inviteret over de kommende måneder. 
Netværket er åbent for alle FDFere, der fx 
gerne vil deltage i bygge- og anlægsopga-
ver, udvikle og varetage aktivitetstilbud, 
tilbyde instruktørassistance eller tænke 
kreativt med i udviklingen af Sletten som 
et stærkt frilufts- og legecenter med 
basis i noget af Danmarks mest spæn-
dende natur.

Bygningsinitiativer
Den Gamle Lade
Hele området ved Den Gamle Lade 
omskabes nu til et område for bålmad-
saktiviteter. Laden selv omskabes til et 
stort, skønt bålhus. Desuden opføres i 
sammenhængen en ny servicebygning 
med toiletter og bad til alle de omkring-
liggende teltpladser.

Svømmefaciliteter
Svømmebassinet ved Det Ny Sletten blev 
for gammelt og for dyrt at vedligeholde. 
Derfor er det fjernet og området omlagt 
til græs. Til erstatning er der nu beskrevet 
et projekt for et nyt søbad i Julsø. 

Nye teltpladser
Der er etableret en ny teltplads ved Ene-
boerens Hule, og ved Bøgetoften er der 
også en ny teltplads på vej.  Tre steder på 
området er der opstillet faste bålsteder 
med riste. 

Nye programaktiviteter
Der arbejdes pt. med to nye programak-
tiviteter. Indenfor ”Leg og fantasi” arbej-
des der med en større fysisk aktivitet 
,der handler om at ”ramme plet”. Der 
arbejdes også med én eller flere særlige 
samlings- og andagtspladser – ”Stilhe-
dens Katedral” – indenfor ”Forundring og 
fordybelse”.

Masterplan for Sletten
I løbet af det næste år færdiggøres 
arbejdet med  en samlet masterplan for 
Slettens bygningsmæssige udvikling med 
fokus på både store vedligeholdelsesop-

gaver, ombygninger og større nybyggerier. 
Bygningsmassen på Sletten rummer på 
én gang både store kvaliteter og store 
udfordringer, som afspejler Slettens for-
tid som diverse land- og husmandsbrug. 
Overvejelserne om, ”hvad der skal falde, 
og hvad der skal stå” af alt det, vi kender 
og holder af på Sletten, vil tage afsæt i 
den strategisk sammenhængende retning, 
der med handlingsplanen nu er lagt for 
udvikling af Sletten i årene, der kommer.

Ny bestyrelse på Friluftscenter Sletten
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Hele Danmarks Familieklub
I Hele Danmarks Familieklub rækker FDF 
ud til familier, som ønsker af blive en 
del af et fællesskab. FDFs engagement 
i civilsamfundsprojektet var en måde at 
realisere udviklingsmålet ”FDF i samar-
bejde”, som blev afsluttet i 2018. Projektet 
har fortsat stor relevans for FDF i dag. 
Mange FDFere har overskud til at styr-

ke lokalsamfundet og derigennem være  
samfundsengagerende. Det ses, når nye 
familieklubber skal starte op. Siden de 
første familieklubber åbnede i 2018, har 
FDF Esbjerg 2 Midtby, FDF Frederiks, FDF 
Sønderborg, FDF Toftlund, FDF Løgstør, 
FDF Stenderup-Krogager, FDF Buddinge 
og FDF Hjørring været medskabere af 
nye familiefællesskaber. Lige nu er endnu 
flere kredse i gang med at hjælpe familie-
klubber på vej i deres lokalområde.

Værdsat engagement
Kredsenes engagement i projektet er 
værdsat, for behovet for familieklubber er 
stort. I foråret 2020 stod 390 familier på 
venteliste til at blive en del af partnerska-
bets mange familieklubber i hele landet. 
Dette efterår åbner Hele Danmarks Fami-
lieklub i alt omkring 75 klubber.

I hver familieklub mødes op til ni fami-
lier og et team af frivillige hver 14. dag 
over et halvt år til måltidsfællesskab, leg 
og aktiviteter. Det er gratis for familier og 
frivillige at deltage, og projektet bidrager 
med økonomi til måltid og aktiviteter.

Familieklubberne skaber frirum
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analy-
secenter for Velfærd, har lavet en omfat-
tende evaluering af Hele Danmarks Fami-
lieklub. Den viser bl.a., at mange af de 
familier, der har meldt sig til en fami-
lieklub, har følt sig ensomme og ønsket 
større netværk. I familieklubben har de 
fået en bedre forankring til lokalsamfun-
det og er blevet mere trygge ved at delta-
ge i andre lokale arrangementer.

Derudover har forældrene oplevet fami-
lieklubben som et frirum fra dagligdagens 
krav og forvenintninger. I familieklubben 
har de haft tid til at være nærværende 
med deres børn, og børnene udtrykker 
også stor glæde ved at have deltaget.

Hele Danmarks Familieklub er et 
civilsamfundsprojekt støttet af den 
A.P. Møllerske Støttefond. Projektet 
er et partnerskab, hvor KFUMs Socia-
le Arbejde, FDF og KFUM-Spejder-
ne samarbejder om at skabe lokale 
familieklubber, der kan bygge bro til 
lokalsamfundet og skabe relationer og 
netværk.
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Arena
I FDF er der 150 voksne, som laver FDF 
på tværs af landsdele: i udvalg, projek-
ter, arbejdsgrupper, redaktioner og som 
kursusledere. Alt hvad der laves på for-
bundsniveau er samlet under én fælles 
betegnelse: FDFs Arena.
Indsatsen omkring landsforbundets 

aktiviteter har været i gang siden 2017, 
hvor Arenaen blev skabt. Med indsatsen 
har det været ønsket at gøre mere end 
blot at finde en overordnet betegnelse. 
Der er taget initiativer til at forbedre sam-
arbejdet på tværs af enhederne i Arenaen 
og været et løbende fokus på rekruttering 
til Arenaen.

Øget samarbejde på tværs
I de forløbne to år har FDFs Arena været 
samlet til flere Arena-samlinger. Her har 
de blandt andet arbejdet med at skabe 
øget samarbejde på tværs. Høsten af 
samarbejdet kom eksempelvis til udtryk, 
da flere af Arenaens enheder fandt sam-
men i at være repræsenteret på FDF 
Seniorfestival 2019. Af andre nye sam-
arbejder initieret af enhederne selv kan 
nævnes et kommende katalog med de 
uddannelsesmoduler, som ambitionsud-
valgene (leg, samfundsengagement, tro 
og relationer) udbyder til alle netværk 
og landsdele. I forsommeren blev et nyt 
andagtsmateriale lanceret i et samarbej-
de mellem GLOBUS og trosudvalget.

På den administrative side er der er 
udarbejdet et online bilagssystem, som 
Arenaen er begyndt at bruge med gode 
tilbagemeldinger. Derudover er arbejdet 
med at implementere en ny Arena-hånd-
bog i fuld gang.

Evaluering af indsats
Arbejdet omkring Arenaen har været i 
gang i knap fire år, hvilket har fordret en 
opsamling på nogle af de konkrete ind-
satser. I foråret 2020 iværksatte hovedbe-
styrelsen derfor en evaluering af primært 
ambitionsudvalgs og foras arbejde med 
ambitionen og deres samarbejde med 
hovedbestyrelsen. I den nye hovedbesty-
relsesperiode vil nye initiativer på bag-
grund af evalueringen blive søsat.

Tre nedslag:
Arrangementer
Der har været afholdt mange arrange-
menter i Arena-regi i 2019, herunder 
afholdelsen af den hidtil største Væb-
nermesterskabsfinale og ligeledes den 
største FDF Seniorfestival. Der var også 
FDFere ude i verden, bl.a. ved deltagelsen 
i Global Fellowships generalforsamling 
i Zambia. Desværre umuliggjorde coro-
na-situationen i løbet af 2020 flere arran-
gementer især for unge, herunder det 
planlagte SeniorCity og Flugten.

Detmedgud.dk
I slutningen af 2019 blev andagtsportalen 
detmedgud.dk relanceret med nyt ind-
hold, brugervenligt udtryk og opdaterede 
funktionaliter. Det har været et tvær-
korpsligt samarbejde, som FDFs trosud-
valg har haft et flot engagement i. 

Online Sing In
March & Lejr-udvalget har et stort ønske 
om, at den årlige sangbog bruges mest 
muligt, ikke mindst i kredsene. Da det 
ikke var muligt i foråret 2020 at samles til 
de vanlige og traditionsrige Sing In-arran-
gementer rundt om i landet tog, udvalget 
udfordringen op og lavede online Sing In 
med hjælp fra de lokale sing in-bands.
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Arenaformænd

Band Maria Eriksen

BLUZ Ida Sofie Kristensen

Ejendomsudvalget Peter Jeppesen

Familielejren Jakob Ørstrup

FDF LEDEREN Mia Fanefjord Hansen

FDF Lederkursus Jeppe Strauss

FLUX Ida Sofie Kristensen

GLOBUS Peter Alkærsig

Theresa Schaltz (forhenværende)

Internationalt Udvalg Dennis Jim Frederiksen (forhenværende)

Rasmus Ottosen (midlertidig)

Instruktøruddannelse Signe Randorff Larsen

Kano Peder Bertram Andreasen

Klatring Sanne Skov Nielsen

Ulrik Taasti Landberg

Landsorkester Jan Olav Skogøy 

Marie Snedker

Leg Lene Pfeiffer (forhenværende)

Simon Stagis (forhenværende)

Daniel Graungaard 

Kasper Dahl Jensen

Legedatabasen Peter Randorff Larsen

March & Lejr Kræn Bech-Petersen (forhenværende)

Lise Piltoft Jørgensen

Orkesterudv. og  
orkesterkursus

Jan Olav Skogøy

Anne Mette Tilsted Hansen

Samfundsengagement Sara Lentz Jørgensen

Seniorfestival Jakob Fauerskov

Søren Vestergaard

Seniorvæbnerkursus  
Hardsyssel Efterskole

Katrine Benee

Pernille Bak Østergaard

Seniorvæbnerkursus 
 Kongeådalens Efterskole

Mads Wermuth

Kristian Rieland

Anne-lene Jöhnk

Seniorvæbnerkursus 
 Midtsjællands Efterskole

Susanne Toft Nielsen

Benny Buur

Seniorkursus Vork Thomas Hundebøll (forhenværende)

Troels Rasmussen (forhenværende)

Rasmus Frydensbjerg

Emma Thoftgaard 

Seniorkursus SKS Majken Østergaard Frederiksen (forhenværende)

Jeppe Strauss

Markus Glavind

Sille og Sigurd Mia Fanefjord Hansen

Skoleforum Helga Kolby Kristiansen

Slettens bestyrelse Carsten Kolby Kristiansen

Socialudvalget Henriette Sejr Løgstrup (forhenværende)

Heidi Bak Nielsen (midlertidig)

Trosudvalget Anna Berg (forhenværende)

Kathrine Fischer

Uddannelsesforum Jonathan Kunisch (forhenværende)

Maria Rytter

Væbnermesterskabet Christian Cannon

7.-8. klassekursus på 
 Hardsyssel Efterskole

Lykke Overgaard

Julie Buur 

Kenneth Christensen

7.-8. kl.kursus på 
 Limbjerggård

Brian Strunge

7.-8. kl.kursus på Rysensteen Andreas Nielsen

Nicolai Pelzer

Jesper Nord




