
Midtvejsdebatten er 24 timer, hvor der er plads til at tænke store 
tanker og debattere FDFs fremtid. Kom og vær med til at sætte 
dit præg på, hvor FDF bevæger sig hen i fremtiden. 

FORMÅL
Midtvejsdebatten skal inspirere til debat og samtale om FDFs 
ambition, rolle og selvforståelse som en vigtig aktør i kirke og 
samfund og være med til at folde ud, hvordan FDF giver børn 
og unge et ståsted at møde verden fra. Midtvejsdebatten er et 
frikvarter til debat, refleksion, eftertanke og nye muligheder og 
perspektiver til arbejdet i FDF.

DET SKER PÅ MIDTVEJSDEBATTEN
Fredag
19.00 Ankomst, indkvartering og kaffe i spisesalen
20.00 Velkomst v. landsforbundets  

formand Jonas Kolby Laub Kristiansen
20.15 FDFs ambition møder højskolens liv
22.00 Oplevelsesgudstjeneste
23.00 Natmad og hygge

Lørdag
08.00 Morgenmad
08.45 Morgensang
09.00 Foredrag – hvorfor har børn og unge  

brug for et ståsted at møde verden fra?
10.00 Ambitionen til debat. Fire paneldeltagere udfordrer 

ambitionen
12.00 Frokost
13.30 Fælles debat. Et kig ind i fremtidens FDF
15.00 Kaffe
15.30 Workshop
17.00 Afslutning ved landsforbundets  

formand Jonas Kolby Laub Kristiansen
17.30 Sandwich to-go

ET DØGN MED FOKUS PÅ FDFS UDVIKLING

Midtvejsdebatten
13.- 14. 

november

2015

Endnu engang inviteres alle, der har lyst til at udvikle FDF med til Midtvejsdebatten på Silkeborg Højskole.  
Midtvejsdebatten er for ledere, kredsledere, landsdelsledelser, udvalgsfolk, bestyrelsesmedlemmer, kursusinstruktører,  
folk fra FDFs skoler, seniorrepræsentanter fra landsdelene, ansatte og hovedbestyrelse.
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Fredag
FDFS AMBITION MØDER HØJSKOLENS LIV
Silkeborg Højskole lægger op til en debat om FDFs ambition 
 gennem højskolens fag og tanker. Hvordan kan man f.eks. debat-
tere mulighederne for at give børn og unge et ståsted at møde 
verden fra gennem Højskolesangbogen? Eller gennem kunst og 
højskolepædagogik?

GUDSTJENESTE
2015 er oplevelsesår i FDF og sammen med instruktører fra FDFs 
seniorkurser afsluttes fredag med en gudstjeneste med fokus på 
oplevelser.

Lørdag
Hvorfor har børn og unge brug for et ståsted at møde verden fra?
FDFs ambition slår det fast. Børn og unge har brug for et ståsted at 
møde verden fra? Men hvorfor har de egentlig det, og hvad siger 
en kendt samfundsdebattør til det? 

AMBITIONEN TIL DEBAT
FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem re-
lationer, tro, leg og samfundsengagement. Hør fire panel deltagere 
udfordre os på, hvad vi egentlig mener om relationer, tro, leg og 
samfundsengagement. Mød blandt andre:

Søren Møller, formand DGI. Har været formand for DGI siden 
2001, og er også formand for Klubliv Danmark, som giver FDFere 
 muligheder for at fundraise lokalt.

Carsten Jessen, forsker i leg og legekultur, lektor, ph.d. Aarhus 
Universitet. Har bl.a. bidraget til FDFs antologi ”Leg gør os til 
 mennesker”. 

Anni Poulsen, lektor i pædagogik på University College Nord. Har 
arbejdet med fællesskabets betydning og relationer mellem børn 
og voksne. 

WORKSHOPS
FDFs ambition og værdier
Landsmødet besluttede at HB til Landsmødet 2016 skulle komme 
med forslag til værdigrundlag for at skabe sammenhæng mellem 
formål, ambition og værdigrundlag. Vær med i debatten og kom 
med dit bud på sammenhængen.

FDF i samarbejde – det attraktive FDF
Hvem er det vi skal samarbejde med, og hvordan bliver FDF en 
attraktiv samarbejdspartner både lokalt og nationalt?

De kredsnære udviklingsmål 
Hvordan kommer vi godt i gang med udviklingsmålene i  kredsene? 
Hvad kan vi gøre for at sætte fokus på fællesskab  
og relationer i vores kreds?

Medlemsvækst – hvorfor og hvordan 
Engang var der mere end 40.000 medlemmer af FDF. Hvad gør vi 
for at sikre fokus på medlemsvækst i kredsene så vi igen knækker 
medlemskurven?

FDF og spejderne
Spejderne rykker tættere sammen og laver store fælles projekter 
og lejre. Hvordan skal FDF samarbejde med spejderne lokalt og 
nationalt?

Græsrodsarbejde eller organisatorisk kontrol
Hvordan udvikler vi nye ideer og tiltag i FDF? Kommer de nye ideer 
fra neden eller fra oven, og hvordan sikrer vi os, at nye ideer føres 
ud i livet?

Bliv til noget stort mens du er lille
FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.  
Men hvordan kommer det til udtryk i kredsen i det ugentlige møde 
eller på ture og lejre?

Hvad vil vi have for vores kontingent
Hvordan skal FDF finansieres i fremtiden, og hvad vil kredsene 
prioritere at få for deres kontingent til landsforbundet?

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Midtvejsdebatten er et kursus i organisations- og kredsudvikling.

Se mere om Midtvejsdebatten og programmet på www.fdf.dk

TID OG STED
13. – 14. november 2015 på Silkeborg Højskole. Midtvejsdebatten 
begynder fredag kl. 19.00 og afsluttes lørdag kl. 17.45.

OVERNATNING
Overnatning finder sted i klasselokaler. Dog kan der også  
lejes elevværelser efter princippet først til mølle. Medbring  
ligge underlag og sovepose.

TRANSPORT
Der arrangeres ikke fællestransport. Der opfordres til, at man 
koordinerer samkørsel.

PRIS
Deltagere vest for Storebælt kr. 600
Deltagere øst for Storebælt kr. 500
Hertil kommer evt. overnatning på værelse: kr. 150 pr. person.

TILMELDING
Tilmeld dig til Forbundskontoret via www.fdf.dk/arrangementer 
senest den 23. oktober. Tilmeldingen åbner medio september.


