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Sæt kryds Type Åbent på Web Lukket 
 Orienteringsbilag (O) 

Ja   Debat- og temabilag (D) 
X Beslutningsbilag (B) 

 
Punkt: 2.7 HB-Møde: August 2019   LG-Ansvarlig: RAP 

Tema for Midtvejsdebat 

RESUMÈ  

Efter HBs maj møde har en arbejdsgruppe bestående af Ulla V (HB), Søren RV (HB) og Ras-
mus AP har holdt møde omkring Midtvejsdebat. Trosudvalget har kommenteret på oplæg og 
vil gerne være med til at planlægge. Silkeborg Højskole vil gerne bidrage.  
 
I sagsfremstillingen er beskrivelse af forslag til program.  
 
Overskriften er ”FDF og folkekirken”. 

INDSTILLING  

 
Det indstilles at HB godkender temaet for Midtvejsdebatten. 
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SAGSFREMSTILLING  

BAGGRUND 
Det er et af de ting der har været nedprioriteret pga. skift på udviklings- og landslejrchef-
stillingerne. Optimalt havde vi være 1,5 måned længere fremme med arbejdet. Men den kan 
stadig nås. Det vil kræve noget kommunikationshjælp at få budskabet ud og en hurtigt ar-
bejdende arbejdsgruppe. 

OPLÆG 
Tema er: ”FDF og folkekirken” 
FDF definerer sig som folkekirkelig. Kredsene er hjemmehørende i et lokalt sogn. Udnævnte 
ledere og kredsbestyrelsens medlemmer skal ”have personlig tilknytning til den danske fol-
kekirke.” Men hvorfor er det lige folkekirken vi entydigt peger på og hvordan er FDFs for-
hold og samarbejdet med folkekirken i dag. 
 
Skitse til program:  
Fredag aften har et internt FDF-sigte. Lørdag har et mere bredere og udadvendt sigte med 
gæste udefra. Der skal sikre mulighed for at kunne omsætte det til lokal kreds FDF-virke-
lighed. 
 
Fredag aften (20.00 – 23.00) 

Historiske oprids og input: 
• Hvorfor Folkekirken? – Hvilke(n) teolog ligger bag FDF 
• Hvad betyder sognetilknytningen? 
• Hvad kan en personlig tilknytning være? 
 
Debat om en potentiel udfordring: FDF må ikke blive nok i sig selv. Der er pligt og for-
pligtelse i at være en del af Folkekirken. 
 
Gudstjeneste (Højskolen kan være med her) 

 
Lørdag (09.00 – 15.00) 
Morgensang og andagt 

 
Program med Input, debat og workshops. Vekslende formater med flere korte indspark 
til FDF med folk ude fra der giver bud på nedenstående fokusområder (Biskop, Menig-
hedsforeningen, ”Alm.” folkekirkepræst, Teologisk konsulent, Politiker) 
 
Vi ønsket særligt at sætte fokus på: 
1. Hvordan kan nye kredse kommer til ved sogne uden frivilligt B&U arbejde 

Altså er kirken klar og vil kirken (inkl. præster og MR) børn og unge!? 
 
2. Et godt menighedsliv - og hvordan spiller FDF (og lederne i FDF) ind i det. 

Hvor kan kirken udfordre FDF på at komme tættere på lokalt? Hvor kan FDF med 
fordel spille en større rolle for kirken? 
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TIDSPLAN 
30. August HB godkender tema 
 
3. September Nyhed om at der er en midtvejsdebat + Hvilket tema 
 
Uge 37  Arbejdsgruppe (Repræsentanter fra HB, trosudvalg og  
 højskolen + forbundssekretær) samles for planlægger program 
 
Uge 38/39 Offentliggørelse af program (Officiel indbydelse) + Tilmelding 
 
20. oktober Deadline for tilmelding 
 
8.-9. november Midtvejsdebat 
 

BILAG  

Ingen bilag. 


