Et godt samarbejde med kirken
Ideer til at få en god samtale og et
godt samarbejde mellem kreds og kirke
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FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN
FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF står på samme
platform som folkekirken, når vi udlever vores formål. Til ståstedet i FDF hører også
fadervor, bibelfortællinger, salmer og samtalen om tro og de store spørgsmål i livet. Det
vil vi gerne bære med i mødet med børn og unge.
I dag er det langt mere almindeligt, at folkekirken selv har øget fokus på børn og unge
med arrangementer som babysalmesang, spaghetti-gudstjenester og ungdomsgudstjenester, ligesom antallet af særlige børne- eller ungdomspræster er steget. Børn og unge
fylder mere i kirkens bevidsthed end de gjorde for år tilbage. Men der er stadig masser af muligheder for, at FDF kan bidrage til folkekirkens udvikling, og det vil samtidig
styrke FDF-kredsen og FDF som landsforbund. Vi får en tættere relation til hinanden,
lærer af hinanden og lykkes med at nå et fælles mål. Det kræver, at vi vil fastholde
et godt samarbejde med kirken, så vi sammen kan gøre os erfaringer med, hvordan
forkyndelsen gøres relevant for børn, unge og voksne, og hvordan vores erfaringer kan
blive til inspiration for resten af folkekirken.

Hold fast i samtalen mellem kirke og kreds
I en undersøgelse fra marts 2016 svarer 91 % af FDFs kredse, at de samarbejder med
kirken. Nogle kredse bor i kirken og har et meget tæt samarbejde, mens andre kredse
arbejder sammen med kirken om udvalgte aktiviteter eller gudstjenester.
Uanset hvor tæt samarbejdet er, så er det ikke kommet af sig selv. Det kræver at kirke
og kreds sætter sig sammen og taler om, hvad vi har til fælles, og hvad vi kan skabe
sammen. At vi holder fast i samtalen om, hvor vi kan støtte hinanden i at bringe vores
formål i spil i mødet med børn og unge.
Dette materiale er et værktøj til sådan en samtale og sætter fokus på at få et godt udgangspunkt for et godt samarbejde, uanset om man har arbejdet sammen i mange år
eller skal starte et nyt samarbejde op. En samtale, som man kan holde mellem kreds
og kirke en gang om året, og som både kommer omkring forventningsafstemning og
forståelse for hinandens vilkår i den kommende tid, og som kan ende ud i en konkret
aftale omkring det kommende års samarbejde.

Læs mere om FDF i samarbejde på FDF.dk/samarbejde

Foto Rieke Poppe, Thomas Heie Nielsen, Martin Søndergaard, Bo Ludvigsen
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VI HØRER SAMMEN
Der er mange forskellige måder at samarbejde på. Størstedelen af FDFs kredse har en eller anden form for samarbejde. Fælles for alle kredse er, at der en tilknytning til kirken,
som både FDF og kirken kan nyde godt af at holde ved lige.

FDF Skovlunde og Skovlunde kirke nedsætter
samarbejdsudvalg
Efter flere års manglende forståelse for hinandens arbejde
fik FDF Skovlunde, som holder til i kirken, i fællesskab
med kirken nedsat et samarbejdsudvalg, fordi kommunikationen skaber forståelse for hinanden
”Kirken vidste ikke ret meget om FDF – sådan helt lavpraktisk. For eksempel satte de skraldespande ud foran
indgangen om tirsdagen – den dag vi havde møde. Men nu
er der en god respekt for hinandens arbejde.”

Anders Klostermann, leder i FDF Skovlunde

FDF Bjerringbro har gudstjenesterne i
programmet
FDF Bjerringbro flytter fire gange om året puslinge- og
tumlingemøderne til spaghettigudstjenesten i Bjerringbro
Kirke. Traditionen giver børnene en naturlighed i forhold til
kirkerummet, og når minikonfirmanderne også er med til
gudstjeneste bliver det holdt på børnenes præmisser.
”Takket være samarbejdet kommer børnene til at hvile i at
komme i kirken, der holder det på børnenes præmisser.”

Annie Fogh, leder i FDF Bjerringbro

FDF K 13 laver uhygge for konfirmanderne
Hvert år arrangerer lederne i FDF K 13 et natløb for
konfirmanderne i forbindelse med, at præsten inviterer til
overnatning med pizza og film i kirken. Det har de gjort i
10 år, og det giver god mening, for natløb er noget af det,
de er eksperter i i FDF K 13.
”Lederne kan jo godt lide at være sammen og her får den
måske lige en tand ekstra i mørket med udklædningen og
døde mennesker på kirkegården. Det må godt være spændende på mange måder at komme i kirken, og vi har da over
årene vundet nogle konfirmander over efter den indledende
skepsis.”

Martin Just Buchtrup Olsen, kredsleder i FDF K 13

Præsten giver gode råd om andagterne i FDF
Dronninglund
”Jeg vil gerne være bedre til at holde en andagt.” Sådan
sagde en leder i FDF Dronninglund, efter præsten havde
indledt kredsens leder- og bestyrelsesdag med en andagt.
Derfor aftalte de at præsten skulle komme forbi og hjælpe
kredsens ledere med fifs og idéer til at holde en god andagt.
”Selvom vi måske godt kunne have talt om andagter selv i
kredsen uden præsten, så giver det en anden oplevelse at
tale med en præst om det, og at præsten kommer ud til os.
Det giver gode relationer mellem FDF og kirken og mellem
den enkelte leder og præsten.”

Merete Knudsen, kredsleder i FDF Dronninglund

FDF Herning 2 tog med Folkekirken på
Landsskue i Herning
Landsskuet i Herning har hvert år cirka 30.000 besøgende
over tre dage. Folkekirkens stand slog pjalterne sammen
med FDF Herning 2, og samarbejdet gav synlighed med et
koncept om Sørøverkongens forsvunden skattekiste og de
besøgende børn gravede efter guldet.
”Vi supplerede folkekirken på en god måde, og konceptet
vi byggede op gjorde at børnene kom retur, fordi det var
spændende at følge med, og samtidig fik forældrene en god
snak i standen. Vi skal sådan set bare være tro mod vores
koncept, lege og vise hvem vi er – og turde kaste os ud det.”

Michael Engsig Madsen, leder i FDF Herning 2

Friluftsgudstjeneste i Aulum og fejring af
foreningslivet
FDF Aulum ville gerne prøve noget nyt med den traditionsrige friluftsgudstjeneste, og indbød derfor byens foreninger til at være med i friluftsgudstjeneste og fejring af
foreningslivet. Det blev til et flot samarbejde på tværs af
byen, hvor FDF og kirken i fællesskab skabte en ramme for
byens foreninger.
”Det var virkelig skønt, at de andre foreninger bakkede op
og løftede friluftsgudstjenesten, og det blev en gudstjeneste
med en masse forskellig musik fra lokalekor og bands og
præsten stemte i med en prædiken om at samle brikkerne,
der var en landslejr værdig.”

Kirsten Thoftgaard, leder i FDF Aulum

Du kan læse mere om de forskellige projekter
på FDF.dk/samarbejde
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SÆT GANG I SAMARBEJDET
Det er vigtigt for et godt samarbejde, at man løbende holder kontakten til hinanden og taler om, hvordan samarbejdet skal se ud
fremadrettet. Afstemmer forventninger med hinanden og bliver
enige om, hvilken retning samarbejdet skal gå i. Det gælder både
for de kredse, hvor samarbejdet er nyt eller småt og de kredse,
hvor der er en lang tradition for samarbejde om flere arrange
menter årligt.
Både FDF-kredsen og kirken udvikler sig. Måske har I fået flere
store børn i kredsen, måske har I sat gang i familiearbejde, måske
er I færre ledere i den kommende sæson end sidste sæson. Alt
sammen noget som kan påvirke, hvad der giver mening for jer at
arbejde sammen om i det næste år. Det samme gælder for kirken.
Der kan være kommet nyt menighedsråd, ny præst eller være indført nye gudstjenesteformer, som giver anledning til at gøre noget
nyt med samarbejdet.

Lav en aftale med Kirken
Du skal som FDFer tage initiativ til at mødes. Måske har I allerede
en kontakt til jeres præst. Måske er der en sognemedhjælper, som
er den, I først skal tage kontakt til i netop jeres kirke.
Du kan både vælge at invitere kirken på besøg i kredshuset, og du
kan tilbyde at komme forbi i kirken. Hvis I ikke har et samarbejde
med kirken endnu, er det måske en god idé at mødes i kredshuset, så du kan vise rundt og tydeliggøre fortællingen om jeres FDFkreds.

Tal sammen i lederflokken
Det er en god idé at sætte tid af på et ledermøde til at tale om
et evt. nuværende samarbejde med kirken og dele idéer med
hinanden om, hvad I kunne finde på i fremtiden. Det er rart at
have ord og opbakning med fra lederflokken, når man mødes
med en samarbejdspartner. Tal om hvad der har virket tidligere,
og hvad I kunne have lyst til fremadrettet. I kan fx søge inspiration i eksemplerne fra andre kredse i dette materiale, eller
se om der er arrangementer i jeres sæsonplaner, som I kunne
invitere kirken med i. I kan også bruge procesmaterialet til ”FDF
i Samarbejde” – find det på FDF.dk/samarbejde

Den gode fortælling om FDF
Det er godt at overveje, hvordan du gør FDF forståeligt og fremstår som en, man gerne vil arbejde sammen med. Tag noget med
til kaffen, tag 10 små billeder med fra sidste sommerlejr, som du
kan lægge på bordet eller eksempler på de sjoveste møder i har
lavet i den seneste sæson.
Øv dig på fortællingen om jeres FDF-kreds. Fortæl om det, der
betyder noget for dig og det, som du tænker giver mening for
samarbejdet med kirken.
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MØDET MED KIRKEN
Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan I skal få en god samtale
om FDF, kirke og et samarbejde. Her er der et forslag til en mødedagsorden med fire etaper, som skal hjælpe jer til at få en fælles
forståelse af hinanden og nå frem til udvælgelse og aftale omkring konkrete projekter, som I forpligter hinanden på.

1) Præsentation og fælles udgangspunkt
Det er vigtigt at bruge tid på, at fortælle hinanden, hvad der sker
hos hinanden lige nu. Det gælder både for FDF-kredsen og for
kirken. I kunne fx tale om følgende punkter:
• Hvad har I fokus på lige nu? Fortæl om arbejdet i FDF, og lyt
på hvad kirken sætter fokus på ift. arrangementer og guds
tjenester.
• Hvad håber I på, at få ud af at samarbejde med hinanden? Hvorfor giver det mening for jer?
• Er der et samarbejde fra tidligere, som I skal sætte ord på i fællesskab? Det kan både være gode oplevelser og forhold, som I
gerne vil forbedre.
• Hvilke medlemmer har I i kredsen? Er der flest væbnere eller
puslinge? Og hvilke målgrupper er der til kirkens arrangementer?
• Hvad er vigtigt, når man taler om forkyndelse for børn og
unge? Det kan være godt, at få en snak om jeres tanker og
erfaringer om forkyndelse for børn og unge. Hvordan ser I på
forkyndelsen i kredsen? Er der nogle særlige erfaringer I har
gjort jer? Hvordan holder I andagter og er der særlige salmer
og sange, som I bruger ofte?
• Hvilke ressourcer har I? Ressourcer kan tit komme til at handle
om, hvor mange ledere der er i kredsen. Det er heller ikke uvæsentligt at tale om, men det er lige så vigtigt, at tale om hvad I
som kreds kan byde ind med. Er der mange som spiller musik?
Er der nogen som kan noget med teknik? Har I noget grej, som
kunne være sjovt at bruge til noget?
Vent med at fokusere for meget på, hvor mange der er til at
møde op på dagen indtil I har fundet ud af, hvad der kunne
være sjovt at kaste sig over sammen.

3) Udvælgelse af projekterne
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der er realistisk at samarbejde om. Hvis samarbejdet skal blive en succes og være grobund for
fremtidigt samarbejde, så skal I udvælge projektet og forpligte jer
på de projekter, som I tror på.
Vælg projekter som gavner det arbejde og den retning, I gerne vil
i, og som støtter op om begge parters fokus og drømme.
Lov ikke hinanden at FDF-kredsen møder talstærkt op til alle familiegudstjenester, hvis I ikke vil sætte ind med ressourcer til at
følge det til dørs. Og lad være med at foreslå, at præsten godt
kunne holde en temaften om den gode andagt, hvis der ikke er
nogen i lederflokken, som ønsker at være med. Sæt gang i samarbejde som drives af, at det giver mening for jeres kreds og som
knytter jer til kirken.

4) Hvem gør hvad?
Det er vigtigt at vide, hvem der gør hvad, hvis jeres nye aftaler
skal blive til virkelighed. Prøv at skrive aftalerne ned, så I er enige
om, hvad I forpligter hinanden på, når mødet er slut.
I kan tage udgangspunkt i aftalepapiret, som du kan finde på fdf.
dk/samarbejde, eller I kan lave jeres eget aftalepapir.
Det kan virke lidt formelt, at lave en skriftlig aftale, men overvej
om det alligevel giver mening, for at hjælpe til at der ikke er noget, som falder mellem stolene.

Læs mere om FDF i samarbejde på FDF.dk/samarbejde. Her kan du finde materialer og inspiration
til at styrke samarbejdet i jeres kreds.
Hold fast i samtalen
Et godt samarbejde kræver, at man mødes og taler om, hvordan samarbejdet er gået, og hvad man skal samarbejde om
fremadrettet. Husk at holde fast i løbende evaluering efter de
enkelte arrangementer, hvor der er plads til ris og ros til hinanden, så samarbejdet kan blive endnu bedre.

2) Mulige samarbejdsprojekter
Nu skal I til at drømme sammen. I kan lave en brainstorm på nye
idéer eller tage udgangspunkt i aktiviteter, som i forvejen er på
tegnebrættet, eller som I har haft succes med før. Samarbejde er
både at finde nye idéer sammen, men også at optimere og styrke
de tiltag, som I gør i forvejen. Tag idéerne med fra jeres samtale
i lederflokken eller se, om fortællingerne om samarbejde i andre
kredse giver mening hos jer eller sætter nye idéer i gang.

Husk også at sætte et nyt møde i kalenderen, hvor I taler samarbejdsaftalen igennem og giver plads til nye idéer og drømme for jeres fælles arbejde.

Har du brug for hjælp til at komme
godt fra start, så tag fat i forbundssekretæren i din
lansddel
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