
Beretning



Forord
Kære FDFer og landsmødedeltager

Dette er hovedbestyrelsens beretning, som sam-
menfatter arbejdet med beslutningerne fra sidste 
landsmøde i 2020 samt større initiativer i lands-
forbundet de forløbne to år. I beretningens tre 
dele kan du læse om arbejdet med udviklingsmål, 
øvrige landsmødevedtagelser samt nye landsfor-
bundsaktiviteter.

Flere med i fællesskabet
På sidste landsmøde vedtog FDFs kredse en ny 
strategi. Under overskriften Sammen giver vi flere 
børn og unge et ståsted har vi arbejdet med tre 
udviklingsmål, der på hver deres måde inviterer 
endnu flere til at blive en del af FDFs helt unik-
ke fællesskab. Det er en vigtig opgave, som vi er 
sammen om at løfte på tværs af kredse, landsdele 
og landsforbund.

Vi har gennem FDFs kredsstartprojekt budt vel-
kommen til nye kredsfællesskaber – og herigen-
nem givet flere børn og unge muligheden for at 
opleve FDF. Flere nye kredse er på vej. Det skyldes 
ikke mindst stor opbakning fra andre kredse og 
vilje til at hjælpe nye i vores fællesskab godt fra 
start.

Vi har også arbejdet med at tiltrække og fastholde 
flere medlemmer, særligt i de yngste målgrupper. 
Der er indsamlet viden, delt værdifulde erfaringer 
samt tænkt i nye koncepter og måder at indrette 
børnemøder på. Kredse har arbejdet med at give 

liv til fortællingen om FDF, så børn, unge, ledere 
og forældre hver især får sprog for det ståsted, 
FDF giver.

En landslejr med aftryk
I foråret så vi foreningslivet åbne sig efter to år 
med corona-pandemi. Børn, unge og ledere i 
FDF kunne atter mødes fysisk, restriktioner blev 
ophævet, og aktiviteter og arrangementer kunne 
gennemføres som før. Tiden under corona viste 
os for alvor værdien af at mødes til nærværende 
stunder i fællesskabet.

Betydningen af sommerens landslejr synes af 
samme grund næsten umålelig. Her fik børn, unge 
og ledere sammen skabt uforglemmelige min-
der, styrket relationer på tværs og mærket, 
hvor meget vi kan, når alle bærer med. Det 
er, når vi er sammen om at skabe, at 
FDF flytter sig allermest.

Vi ser i hovedbestyrelsen frem 
til mange gode og meningsfulde 
debatter, når vi 18.-20. november 
atter samles til landsmøde og 
i fællesskab sætter retning for 
FDF. 

Dorte Fog
Formand

2



3

Forord  .................................................................................... 2
Indhold  .................................................................................. 3

Strategi og udviklingsmål .......................................... 4
FDFs strategi  ...................................................................... 5
Flere nye FDF-kredse  ..................................................... 6
Tiltrække og fastholde flere  ........................................ 8
Kredsen fortæller FDF  .................................................... 10

Landsmødevedtagelser  .............................................. 11
Mærkeudvalg  ...................................................................... 12
Bedre økonomi for FDFs hovedkontor  ................... 13
Nyt medlemssystem  ...................................................... 14
Øvrige LM20-vedtagelser .............................................. 16

Landsforbundsaktiviteter  ......................................... 17
Landslejr  ............................................................................... 18
Arena  ...................................................................................... 20
Uddannelse og kurser  .................................................... 21
Arrangementer  .................................................................. 23
GLOBUS  ................................................................................ 24
Medieomlægning  .............................................................. 25
Corona  ................................................................................... 26
Udvikling på Friluftscenter Sletten  ........................... 27
Eksterne relationer  .......................................................... 28

Indhold



Strategi og 
udviklingsmål

4



5

2.1 FDFs strategi
På landsmødet i 2020 blev en ny 
strategi besluttet. FDFs strategi 
2021-2026 lyder: 
 
Sammen giver vi flere børn og unge 
et ståsted.  

Med strategien i hånden vedtog 
landsmødet tre udviklingsmål, der 
på hver sin måde havde fokus på 
at invitere flere ind i FDF – og det 
konkrete arbejde er beskrevet på 
de følgende sider i denne beretning.  

Strategien har været overlæggeren 
for indsatser og prioriteringer i FDF. 
Foruden indsatserne under udvik-
lingsmålene og andre landsmøde-
beslutninger er der gjort enkelte 
andre indsatser under strategien, 
og dem redegøres der for her.

Med målet om at give flere børn og unge et stå-
sted har der de sidste to år været fokus på at få 
flere medlemmer. 

De forgangne to år har været præget af nedluk-
ninger, restriktioner og manglende muligheder for 
at mødes. Og i en tid hvor flere andre børne- og 
ungdomsorganisationer meldte om drastiske fald i 
deres medlemstal, var det heldigvis anderledes for 
FDF. I 2020 viste den samlede medlemsopgørelse 
viste, at 160 nye medlemmer var kommet ind i 
FDFs fællesskab, mens opgørelsen i 2021 viste et 
medlemstal på status quo. I mange kredse blev 
nye, fantasifulde initiativer taget i brug for at børn, 
unge og ledere stadig var en del af fællesskabet. 
Dette hårde arbejde har bl.a. været medvirkende 
til, at FDF har fastholdt sit medlemstal. 

Stadigt flere kredse og landsdele viser interes-
se for tal, som kan vise, om lokale og nationale 
indsatser faktisk har en positiv indvirkning på 
medlemstallet. Det har hidtil været relativt svært 
at følge i Carla på en måde, så tallene har kunnet 
bruges i konkrete lokale udviklingsprocesser. Det 
er forventningen, at vi med bedre og mere opda-
terede data fra det nye medlemssystem fremover 
kan give kredsene redskaber til at analysere deres 
egne medlemstal, samt at vi bedre kan følge, om 
vi er på rette spor ift. strategien. 

Med strategien ønsker vi at være opsøgende over 
for børn og unge, der står uden for vores fælles-
skab, og under landslejren greb vi muligheden 
for at række ud til lejrens gæster. Luftballoner og 

flyers om FDF inviterede gæsterne med i fælles-
skabet, så snart de landede på p-pladserne. Det 
er håbet, at besøget på lejren har gjort så store 
indtryk, at flere af gæsterne efterfølgende henven-
der sig til deres lokale kreds og viser interesse for 
at blive en del af fællesskabet. 

I FDF er vi forbundne, og med de seneste års nye 
digitale muligheder har det været muligt at delta-
ge i uddannelse og andre arrangementer på tværs 
af landet. Det har rykket ved vores forestilling om 
de regionale grænser i FDF. I landsdelsledelserne 
har der været stor opmærksomhed på denne ud-
vikling og de medfølgende muligheder for at rykke 
tættere sammen, udfordre forskellighederne og 
styrke samarbejdet på tværs af landsdele – med 
fortsat respekt for det særlige tilhørsforhold, alle 
kredse har til deres egen landsdel. 

Det tættere samarbejde har ført til et ønske om, at 
tilbuddene i de enkelte landsdele bliver tilgængeli-
ge for andre. Og med lysten til at gøre noget sam-
men, er der opstået et behov for at revurdere vo-
res organisatoriske struktur. Landsdelsledelserne 
og hovedbestyrelsen har det sidste halvandet år 
samarbejdet tæt for at finde strukturelle løsninger, 
som skal give større sammenhængskraft og bedre 
muligheder for, at landsmødets beslutninger fører 
til konkrete ændringer og initiativer. Som resultat 
af dette arbejde fremsætter hovedbestyrelsen og 
de otte landsdelsledelser et fælles landsmødefor-
slag om en nyformuleret paragraf om landsdele 
og netværk i FDFs vedtægter. 



2.2 Flere nye FDF-kredse
LM20-vedtagelse
Der samarbejdes på tværs af FDF 
om at oprette nye kredse over hele 
landet for at skabe flere steder, 
hvor børn og unge kan møde FDF. 

Finansieringen af dette arbejde sker 
med midler fra Medlemspuljen, 
hvoraf den største del allokeres til 
kredsstart. Kredse kan fortsat søge 
støtte i puljen til medlemsfrem-
mende initiativer. Retningslinjerne 
for støtte til medlemsfremmende 
initiativer fastlægges af hovedbe-
styrelsen. 

De årlige budgetrammer for anven-
delse af Medlemspuljen fastsættes 
ifm. vedtagelsen af budgetter for 
landsforbundet. 

Generel projektstatus
Kredsstartsprojektet er overordnet set kommet 
særdeles tilfredsstillende fra start takket være en 
kombination af modige initiativtagere og et stærkt 
projektteam.

Der er udviklet en generel fasemodel for initiativ-
tagere på baggrund af erfaringer på tværs af alle 
initiativerne. Modellen giver overblik og samler 
viden om mobilisering og stærk lancering af en ny 
kreds.

Der er opbygget en systematik for det økonomiske 
og administrative spor frem mod stiftelsen af en 
ny kreds, dels for at lette arbejdet og dels for at 
skabe rum for fokus på selve forsøget: Lancering 
af en ny FDF-kreds sammen med lokalsamfundet. 
Styregruppen for kredsstart har produceret en 
video, der kort forklarer det vigtigste om projektet.

Initiativtagere
Selvstændige FDFere har fået et ståsted at møde 
verden fra, og senere i livet tager de fat på at ska-
be nyt og give noget af alt det gode videre. Det er 
en flig af svaret på, hvorfor forskellige mennesker 
fælles skaber nye kredse, når de bliver opmærk-
somme på et behov.

Kortlægning af potentialer
En kortlægning på baggrund af tværgående 
analyser af FDF-data og eksterne data fra bl.a. 
Danmarks Statistik har vist mindst 120 potentielle 
områder, hvor der kan startes nye FDF-kredse, 
hvis der kan mobiliseres et lokalt initiativ.

Mobilisering og mod
Projektteamet har i perioden arbejdet med kreds-
modning, mobilisering og modige initiativtagere 
fordelt på 30 initiativer. I efteråret 2022 ser over-
blikket således ud:

   4 stiftede kredse
   2 tæt på stiftelse
   3 tæt på forsøg med møder
  13 forsøger at samle sig
  2 vil i gang om 12+ måneder
  4 forsøgte at samle sig, men er nu parkeret

Kulturforandring
Det er et grundlæggende ønske, at de cirka 7.000 
voksne i FDF får en større opmærksomhed på 
mulighederne for at starte nye FDF-kredse. Det 
kan blive relevant, når en FDFer har en naturlig 
ændring i livssituationen eller et behov for en ny 
og vitaliserende FDF-udfordring opstår.

Der er etableret en kredsstart-ambassadørordning 
i alle landsdele for at udbrede kendskabet til og 
muligheden for at bidrage til kredsstart på lands-
dels- og netværksniveau, så hele FDF kontinuerligt 
kan tænke med og byde ind.

Derudover behandler projektteamet løbende 
tips og henvendelser og opdyrker begejstring 
hos kommende initiativtagere. Det er et fokus for 
projektteamet at være åbne for alle samtaler om 
kredsstart på tværs af FDF, hvor end de foregår, så 
alle potentielle initiativtagere eller medudviklere 
bliver spottet.
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Læringspointer
De initiativtagere, der allerede har prøvet kræfter 
med en kredsstart, kan bevidne, at det ikke er 
noget, man bare lige gør. Men for frivillige med en 
god blanding af flid, opbakning fra projektteamet 
og timing er det muligt at skabe momentum ved 
at mobilisere 5-10 voksne og tiltrække 8-12 børn 
til de første møder, så kredsens opstartsforsøg 
lanceres stærkt.

Sideløbende skal initiativtagerne lykkes med at 
skabe et attraktivt og anerkendende voksenfæl-
lesskab sammen med mennesker, de ofte ikke 
kender godt eller har samarbejdet med før – en 
ikke ubetydelig bedrift, som til tider er udfordren-
de, ofte magisk og altid demokratisk dannende. 

Projektets fondsarbejde
Der er endnu ikke fundet eksterne midler til delvis 
finansiering af projektet fra 2023.

I projektets første fase har det vist sig vanskeligt 
at matche projektet med fondsverdenens meka-
nismer og fondenes skiftende strategier. Dog har 
styregruppen og hovedbestyrelsen fået værdifulde 
erfaringer, som indarbejdes i det videre fondsar-
bejde og i fremtidige fondsprojekter.

På kort sigt er kredsstartsprojektets minimums-
ramme intakt, men en opskalering af projektets 
indsatser afventer eksterne midler. Derfor fortsæt-
ter fundraising-indsatsen.

Organisering
Styregruppen for kredsstart udgøres af tre 
frivillige og to ansatte.
Projektteamet har i perioden udgjort 1,75 
årsværk fordelt på 4 medarbejdere med 
projektlederen på fuld tid.

De nye kredse i 2021 og 2022
Kreds Stiftelsesdato 
FDF F 10 Solbjerg Stiftet 16/6-2021 
FDF Lem Stiftet 17/6-2021 
FDF Slots Bjergby Stiftet 27/10-2021 
FDF Ganløse  Stiftet 16/01-2022 
FDF Gullestrup Stiftet 6/10-2022 

Ida Krøyer, 
22 år. 

Initiativtager 
til FDF Slots 

Bjergby

Daniel Bjerre 
Svendsen,  

41 år. Initiativ tager 
til FDF F10  
Solbjerg 

Kenneth  
Christensen,  

26 år. Initiativ
tager til FDF 

Lem

Jakob Berg,  
31 år. Initiativ
tager til FDF 

Ganløse 

Jens Hosbond 
Piltoft, 34 år. 

Initiativtager til 
FDF Ganløse

Clara  
Troensegaard, 
37 år. Initiativ

tager til FDF F10 
Solbjerg 7
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2.3 Tiltrække og fastholde flere
Udviklingsmål
Kredsene inviterer flere børn, unge 
og voksne ind og arbejder på at 
fastholde nuværende medlemmer 
længere. Der iværksættes initiativer 
til at belyse, hvordan nye potentiel-
le brugere opfatter FDF.

Hovedbestyrelsen har igangsat ar-
bejdet med at understøtte, hvordan 
flere børn kan starte til FDF som 
puslinge og tumlinge. Desuden er 
der opstartet et arbejde med fokus 
på fastholdelse af børn i piltealde-
ren, og hvordan kredsen kan re-
kruttere flere voksne.

Puslinge og tumlinge
Udviklingsmålet om puslinge og tumlinge blev 
vedtaget på baggrund af en undersøgelse, som 
viste, at en del kredse ikke havde særskilt puslin-
gearbejde – her defineret ved, at kredsen har fem 
eller flere medlemmer i puslingealderen (5-6 år). 
I alt 192 kredse havde haft puslingearbejde efter 
denne definition i ét eller flere år, og kun 25 kred-
se havde haft det i alle undersøgelsesperiodens 
fem år. Der var ikke indsamlet viden om, hvorfor 
denne klasse var så underrepræsenteret, så det er 
blevet undersøgt. Samtidig blev det en målsæt-
ning at inspirere 10 kredse uden nyligt puslingear-
bejde til at opstarte det. 

Der er udarbejdet en række undersøgelser for at 
målrette arbejdet. Undersøgelsen Kredsens barri-
erer for puslingeklasser giver indblik i det, kredse 
oplever som forhindringer, når de overvejer at op-
rette en særskilt puslingeklasse. Mangel på ledere 
er den væsentligste udfordring, men også pointer 
om puslinge og puslingeforældres særlige behov 
træder frem. I undersøgelsen Forældres priorite-
ringer ift. deres børns fritidsaktiviteter er en repræ-
sentativ gruppe danske forældre til børn i alderen 
4-9 år blevet spurgt om beslutningsprocessen og 
deres prioriteter i forbindelse med valg af fritids-
aktiviteter. Dette gav os større indsigt i, hvordan 
forældre til potentielle medlemmer betragter FDF 
og spejdere.

I forlængelse af undersøgelserne er der arbejdet 
med udbredelse og aktivering af den opnåede 

indsigt. Det er sket gennem et online puslingenet-
værk med i alt 35 deltagere, podcasts og artikler 
samt en målrettet samtale mellem forbundsse-
kretærer og kredse, hvor emnet har været rele-
vant. Desuden er der samlet informationer om, 
hvordan kredsene kan indrette møderne, så de 
passer endnu bedre til aldersgruppen. Alle indsat-
serne og frugterne af dette arbejde er samlet på 
FDF.dk under udviklingsmålene, således at kred-
sene har adgang til dem i deres videre indsats for 
at få flere puslinge i de kommende sæsoner.  

Puslingenetværket var et online-baseret interesse-
netværk i FDF. Formatet var ikke afprøvet tidligere, 
men tog afsæt i ét møde under Lederklubben On-
line, hvorefter der afholdtes tre planlagte, online 
netværksmøder. På møderne var der god deltager-
aktivitet, og det online hverdagsaftenskoncept sat-
te mange ledere pris på. Netværket blev besøgt af 
både kredsledere, puslingeledere, tumlingeledere 
og ledere, der ønskede viden og inspiration, inden 
opstart af en ny puslingeklasse i deres kreds. 

Flere kredse har startet nye puslingeklasser, og 
flere er lykkedes med at oprette særskilte puslin-
gehold. Udviklingen bliver fulgt i det nye med-
lemssystem og ved den kommende indberetning.

Et fantasirammemateriale med inspiration og 
idéer til de første år som FDFer i en puslingeklas-
se er fortsat under udarbejdelse. Materialet bygger 
på resultaterne fra undersøgelserne om, hvordan 
kredsene med fordel kan strukturere arbejdet. 

http://FDF.dk


Udgangspunktet er, at oplægget til det første FDF-
år skal være tilgængeligt og nemt at gå i gang med 
for nye voksne.

Pilte
Der er stort potentiale for kredsene i forhold til 
bedre at fastholde piltene. Med udviklingssmålet 
blev det valgt at skabe et pilteunivers, som skal 
hjælpe kredsene til at fastholde flere pilte. Med et 
selvstændigt univers vil forskellen på pilte og væb-
nere også være tydeligere for børn og ledere. 

Et af hovedindsatserne under dette delmål var 
at få flere pilte på landslejr samt et fokus på de 
synergieffekter, landslejren kunne bringe videre ud 
i FDF efterfølgende. I dén forbindelse opstod flere 
samarbejder med landslejrudvalget og udvalget 
for ’pilte på lejr’ for at få flere pilte med på lejren, 
skabe gode rammer for dem under lejren og fast-
holde kultur og identitet til det videre piltearbejde 
efter landslejren. Derfor blev der i samarbejde 
med Landslejrudvalget produceret flere videoer 
specifikt til denne målgruppe.

Siden foråret har en arbejdsgruppe bl.a. arbej-
det med at videreføre landslejrens univers med 
figuren Amelia i centrum til pilte efter landslejren. 
Næste skridt er at nedsætte et pilteudvalg, som 
får til opgave at skabe et univers, hvor piltene i 
FDF oplever, at der er noget særligt for dem. Un-
der indsatsen for at skabe et temaunivers for pilte 
er også tiltag i FDFs medier, hvor der skal arbejdes 
med trykte udgivelser til pilte. Desuden arbejdes 
der med vinkler, hvor piltene selv kan inddrages i 
at skabe indhold. Udvalget starter i efteråret 2022. 

Voksne
Der blev i foråret 2021 igangsat et afdækkende ar-

bejde for at skabe overblik over den eksisterende 
viden om rekruttering af frivillige, og hvordan 

vi i FDF ofte rekrutterer voksne. Dette affødte bl.a. 
en podcast, der samlede pointer fra forskning i 
rekruttering af frivillige sat i relation til de måder, vi 
rekrutterer voksne på i FDF. 

Ligeledes blev eksperimentet Blik på kredsen 
igangsat, hvor udvalgte kredse sammen skulle 
skabe erfaringer med nye måder at rekruttere nye 
typer af frivillige på. Eksperimentet viste, at der 

flere steder i vores landsforbund er usikkerheder
om at invitere nye typer voksne ind. Andre steder 
var der kredse, som lykkedes med at invitere en 
helt ny målgruppe ind på en ny måde, men hvor 
der alligevel ikke var tilmeldte til arrangementerne. 
Sammenfatningen af indsatsen på dette område 
sammenholdt med andre faktorer omkring leder-
rekruttering har ført til, at hovedbestyrelsen nu 
foreslår, at FDF i et nyt udviklingsmål kigger sær-
skilt på, hvordan FDFs kredse kan arbejde med 
rekruttering og engagement af voksne, og hvordan 
landsforbundet kan understøtte dette arbejde.
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2.4 Kredsen fortæller FDF

Udviklingsmål
Kredsene arbejder med at omsæt-
te ambitionen til målrettede lokale 
fortællinger, så både børn, unge, 
ledere og forældre har sprog for, 
hvad FDF er.

Med udviklingsmålet var det vigtigt at finde frem 
til kredsens fælles, lokale fortælling, for at kunne 
formidle til omverdenen, hvordan kredsen laver 
børne- og ungearbejde, hvordan FDFs pædagogik 
er en ramme for fællesskabet, og hvordan ambiti-
onen kommer til udtryk i netop denne kreds. 

For at underbygge kredsenes arbejde har ho-
vedbestyrelsen igangsat et tosporet arbejde. For 
det første er der udviklet kredsværktøjer til brug 
på ledermøder eller netværksmøder. Og for det 
andet har det været arbejdet med underbyggende 
indsatser, herunder en pædagogikvideo til brug på 
kurser, et formidlingssamarbejde med Silkeborg 
Højskole og en række videoer til brug til deling af 
FDFs fortælling. Målet med dette har været, at vi 
i FDF øver os i samtalen med andre – for vi har 
brug for at øve vores egen fortælling, inden vi kan 
dele fortællingerne med andre børn og voksne.

Stjernestunder
Til at understøtte kredsenes arbejde med lokale 
fortællinger blev der i starten af 2021 udviklet et 
materiale med titlen Stjernestunder, der består af 
et samtaleværktøj og to videorollespil, som kred-
sene kan bruge til at finde deres egen fortælling. 

Fortælleaftner
I starten af 2022 udbød flere af FDFs dygtigste 
formidlere online fortælleaftner som en del af 
Lederklubben Online. Her foldede formidlerne 
deres froskellige fortællinger ud i tale- og krops-
sprog. Lederne fik på denne måde inspiration til 

selv at formidle deres lokale FDF-fortællinger på 
en levende og virknngsfuld måde. 

Formidling af vores fælles FDF-fortælling
Som et led i at løfte kredsfortællingerne om FDF 
er brugen af video som visuel fortælleform øget. 
I løbet af det seneste år er der produceret flere 
videoer, som internt inspirerer og forklarer og 
eksternt viser FDFs fællesskab frem. Det er ek-
sempelvis kredsstartprojektets præsentationer af 
nye kredse, en explainer-video om FDF-pædago-
gikken til ledere og instruktører, en aktivitetsvideo 
henvendt til forældre samt en video om frivillig-
hed, der synliggør forskellige måder for voksne at 
engagere sig i et kredsfællesskab.

Samarbejder
I løbet af den seneste periode har landsforbundet 
samarbejdet med Silkeborg Højskole om et for-
tælleforløb. De første sten til forløbet er lagt, men 
planlægningen og det videre arbejde fortsætter 
efter landsmødet.



Landsmøde- 
vedtagelser
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3.1 Mærkeudvalg
Landsmødet besluttede i 2020, at 
FDFs hovedbestyrelse skulle ned-
sætte et mærkeudvalg. Mærke-
udvalget arbejder med løbende at 
opdatere og vedligeholde mærke-
beskrivelserne med udgangspunkt i 
FDFs mærkefilosofi. Som grundlag 
for dette arbejde blev det beslut-
tet, at udvalget skulle udarbejde en 
evaluering af mærkebeskrivelserne 
fra 2020.

I 2021 nedsatte FDFs hovedbestyrelse et mærke-
udvalg. Dette skete på baggrund af landsmødet i 
2020, hvor FDFs mærker var genstand for livlig de-
bat og adskillige landsmødeforslag. Kun forslaget 
om at nedsætte et mærkeudvalg blev vedtaget, 
men i behandlingen af de øvrige mærkeforslag 
blev der fremført mange synspunkter og ønsker til 
mærkebeskrivelserne. Hovedbestyrelsen beslut-
tede, at udvalget skulle udarbejde en evaluering 
af mærkerne med fokus på lederes anvendelse af 
mærkerne. 

Evalueringen
Evalueringen – et spørgeskema – blev udsendt til 
1.000 voksne FDFere. Størstedelen af dem, som 
besvarede spørgeskemaet, var aktive børneledere 
og havde erfaring med at bruge både nuværende 
og tidligere mærkesystemer. Desværre var svarra-
ten ikke tilstrækkelig til, at man kan udlede solid 
statistik af evalueringen, men respondenterne 
bidrog med værdifulde overvejelser, idéer og ju-
steringsmuligheder, som mærkeudvalget kan tage 
med i det videre arbejde.

Tendenser i besvarelserne
Besvarelserne afspejlede den forskellighed, som 
FDF generelt rummer. De pegede ikke utvetydigt i 
én retning, men viste, at der både findes tilfreds-
hed og utilfredshed med mærkerne, og at mange 
befinder sig et sted imellem de to synspunkter. 
Der blev givet udtryk for en vis forvirring over sam-
menhængen mellem oplevelser og tal, og det blev 
i forlængelse heraf også gjort klart, at der er behov 

for tydeligere kommunikation omkring en vis grad 
af progression og idéen med oplevelsesbaserede 
mærker. Dertil blev der efterspurgt et skævt, skørt 
mærke og flere konkrete aktivitetsforslag. 

Samlet set gav evalueringen mærkeudvalget et 
godt afsæt for det videre arbejde, og udvalget vil 
også fortsat søge at inddrage FDFere bredt i det 
videre mærkearbejde.

Arbejdet i mærkeudvalget tager 
afsæt i FDFs mærkefilosofi, som 
landsmødet vedtog i 2018
   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
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3.2 Bedre økonomi for FDFs hovedkontor 
På landsmødet i 2020 blev det 
vedtaget, at ”Landsmødet giver 
hovedbestyrelsen mandat til udlej-
ning eller salg af Rysensteen efter 
forudgående grundige drøftelser i 
samarbejde med et bredt funderet 
udvalg af frivillige fra kredse, ud-
valg og HB.” 

Hovedbestyrelsen har på baggrund 
af grundige drøftelser og analy-
ser truffet den beslutning, at man 
ønsker at gøre brug af landsmødets 
mandat til udlejning af Rysensteen. 

Hovedbestyrelsen nedsatte i januar 2021 en ar-
bejdsgruppe bestående af frivillige fra udvalg og 
kredse samt en repræsentant fra hovedbestyrel-
sen. Arbejdsgruppen havde viden om og kompe-
tencer relateret til brugen af Rysensteen, økonomi 
samt ejendomsdrift. 

Arbejdsgruppen fik til opgave at lave en grundig 
økonomisk og værdimæssig analyse, der skulle 
indeholde analyse af Rysensteens driftsøkonomi, 
beskrivelser af scenarier ved omlægning af udlej-
ning til andet formål samt beskrivelser af scenari-
er ved et eventuelt salg af Rysensteen. 

Hovedbestyrelsen fik efterfølgende udarbejdet en 
second opinion fra to eksterne konsulentfirmaer 
på de scenarier og konklusioner, som blev frem-
lagt af arbejdsgruppen. Begge tilbagemeldinger 
bekræftede de konklusioner, som er indeholdt i 
arbejdsgruppens rapport. 

Drøftelserne omkring bedre økonomi for FDFs ho-
vedkontor har fyldt meget på hovedbestyrelses-
møderne siden sidste landsmøde. Der er foretaget 
mange beregninger og udarbejdet mange oplæg 
for at skabe det bedste fundament for hovedbe-
styrelsens beslutning om udmøntning af lands-
mødets beslutning fra 2020. 

Den frivillige arbejdsgruppe pointerede i forbin-
delse med scenariet vedrørende et salg Rysen-
steen, at den fremtidige ejendomsværdigstigning 
samt påvirkningen af FDFs soliditet ville være 

uhensigstmæssig. Derfor var præmissen, at et 
potentielt salg af Rysensensteen bør lede til, at 
FDF erhverver sig en lignende ejendom for at sikre 
soliditet og ejendomsværdistigning. Dette gjorde, 
at hovedbestyrelsen ikke vurderer, at driftsøkono-
mien forbedres tilstrækkeligt ved et salg af ejen-
dommen – ligesom påvirkningen af landsforbun-
dets soliditet ikke var ønskværdig. Derfor ønsker 
hovedbestyrelsen ikke at gøre brug af landsmø-
dets mandat til et salg af Rysensteen. 

Hovedbestyrelsen er nået til den konklusion, at 
den bedste forbedring af økonomien sker ved at 
forblive i ejendommen og omlægge værelsesud-
lejning til erhversudlejning. Her vil landsforbundet 
modtage et årligt økonomisk afkast fremfor et en-
gangsprovenu ved et salg. Landsforbundets høje 
soliditetsgrad bevares samtidig. Derfor vil hoved-
bestyrelsen gøre brug af landsmødets mandat til 
udlejning af Rysensteen. 

Scenariet med kontorudlejning af ejendommen 
vil kun give det bedst mulige økonomiske afkast, 
såfremt der investeres i renovering og ombygning 
af ejendommen. Hovedbestyrelsen vil derfor forud 
for landsmødets behandling af landsforbundets 
budget for 2023-2024 fremsætte et selvstændigt 
forslag om denne investering. 

Der henvises til særskilt notat med resumé af 
den samlede sagshistorik.

https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022/referat-og-bilag
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3.3 Nyt medlemssystem
På landsmødet i 2020 vedtog FDFs 
kredse at afsætte midler til et nyt 
medlemssystem. Derefter nedsat-
te hovedbestyrelsen i foråret 2021 
en frivillig arbejdsgruppe, som 
har indsamlet ønsker og behov fra 
kredse og landsforbund, under-
søgt markedet for mulige systemer 
og indhentet tilbud fra forskellige 
leveran dører. I foråret 2022 blev 
der indgået en endelig aftale, og i 
begyndelsen af oktober er det nye 
medlemssystem Medlemsservice 
taget i brug.

I dette efterår har FDF skiftet Carla ud med 
Medlemsservice. Dette er sket for at lette hånd-
teringen af medlemsdata i FDFs kredse samt for 
at følge med den generelle udvikling i digitale krav 
og muligheder. Det er forhåbningen, at kredsene 
med overgangen til Medlemsservice vil opleve 
bedre funktionalitet, der i højere grad imødekom-
mer deres behov, samtidig med at det sikres, at vi 
også i fremtiden kan håndtere medlemmers data 
forsvarligt.

Skræddersyet system
Medlemsservice benyttes i dag af flere spejder-
organisationer, og systemet er således udviklet til 
og af organisationer, som FDF organisatorisk og 
strukturelt har flere ligheder med end fx idræts-
foreninger. Da systemet allerede har været i drift 
i nogle år, er der på nuværende tidspunkt sket 
tilpasninger og forbedringer, der også vil komme 
FDF til gode, ligesom der er sikret en løbende op-
datering og udvikling af systemet, så det kan leve i 
mange år fremover.

Systemet indeholder mange af de funktioner, 
FDFs kredse har ønsket sig i processen. Der er 
bl.a. nem adgang til online indmeldelse, ligesom 
kredsen nemt kan administrere sine medlemmer 
og inddele dem i hold og klasser, opkræve kontin-
gent og sende mails og sms’er til medlemmerne 
eller deres forældre. Det er også muligt at håndte-
re tilmeldinger til lejre og ture. Derudover kommer 
systemet med et fuldt funktionsdygtigt regn-

skabssystem, der gør det nemt for kredsene at 
føre regnskab, og systemet indeholder forenklede 
procedurer for indhentning af børneattester, der 
kommer til at lette kredsenes arbejde med børne-
attester betydeligt. Således vil forbundskontoret 
fremover sørge for at indhente børneattester fra 
Rigspolitiet, så længe kredsene løbende opdaterer 
Medlemsservice.

Nemmere kontingentopkrævning  
via Medlemsservice
Alle kredse kan se frem til en nemmere kon-
tingentopkrævning, når Medlemsservice tages i 
brug til dette. Hver enkelt kreds fastlægger selv 
kontingentet og beslutter, om det skal opkræves 
kvartalsvist eller halvårligt. På den valgte opkræv-
ningsdag sendes der en faktura ud til alle med-
lemmer og relevante forældre pr. mail. Forældrene 
kan derefter vælge at tilmelde et betalingskort til 
automatisk betaling fremover.

Medlemsservice udsender jævnligt automatiske 
rykker-mails til de medlemmer, der endnu ikke 
har betalt, og alle betalinger registreres automa-
tisk i Medlemsservice.

Forbundskontoret tager sig af opgaven med at 
sætte alle kredses kontingent op, så det kører fra 
1. januar 2023. En lang række kredse har valgt at 
køre deres kontingentopkrævninger via Medlems-
service allerede fra efteråret 2022. 
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Lang og grundig proces
På baggrund af landsmødebeslutningen i 2020 
nedsatte hovedbestyrelsen i starten af 2021 en 
frivillig arbejdsgruppe, som i det efterfølgende år 

indsamlede ønsker og behov fra kredse og lands-
forbund, udarbejdede kravspecifikationer, under-
søgte markedet for mulige systemer og indhente-
de tilbud fra forskellige leverandører. I foråret 2022 

blev der lavet en endelig løsningsbeskrivelse og 
indgået aftale med Medlemsservice I/S og leve-
randøren Stein & Gabelgaard.

I juni 2022 gik over 20 frivillige testere i gang med 
at teste migreringen af data fra Carla til Medlems-
service for at sikre, at data på medlemmer, ledere 
og forældre landede rigtigt i det nye system. Efter 
sommerferien er de sidste tilretninger, som FDF 
havde behov for inden lanceringen, blevet pro-
grammeret og testet, så de var klar til go-live den 
3. oktober 2022.

Før og efter lanceringsdatoen er der blevet afholdt 
inspirationsoplæg, spørgetimer og introkurser 
online og lokalt i alle landsdele, hvor lederne er 
blevet klædt på til at arbejde i Medlemsservice.

Del af et fællesskab
Ved overgangen til det nye system er FDF ind-
trådt i et ejerfællesskab med KFUM-Spejderne og 
De grønne pigespejdere og får som medejer fuld 
medindflydelse på den fremtidige udvikling og 
drift af systemet. Samtidig er FDF også trådt ind i 
de øvrige dele af Medlemsservice, hvor supporten 
bl.a. varetages af en frivilliggruppe, hvilket de an-
dre korps har gode erfaringer med. Der er derud-
over nedsat en styregruppe bestående af frivillige 
og ansatte, der løbende følger op på drifts- og 
supportsager, og som sammen lægger sporene 
til den fremtidige udvikling af Medlemsservice til 
glæde for kredse og medlemmer mange år frem i 
tiden.
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3.4 Øvrige LM20-vedtagelser
På landsmødet i 2020 blev der også 
taget nogle mindre, men vigtige 
beslutninger. Det drejede sig bl.a. 
om ændring af procedurerne for 
valg til hovedbestyrelsen, omlæg-
ning af Julsøfonden til at finansiere 
investeringer og afskrivninger på 
landsforbundets ejendomme samt 
en omlægning af medlemspuljen til 
medlemsfremmende kredsprojek-
ter.

Ændrede regler for valg til hovedbestyrelsen
Landsmødet 2020 vedtog efter en spændende 
debat under overskriften Sikring af den demokra-
tiske proces og det frie valg at ændre reglerne for 
valg til hovedbestyrelsen. Fremover skal medlem-
merne af hovedbestyrelsen vælges i én valgrunde, 
hvor hver stemmeberettiget skal stemme på det 
antal kandidater, der skal vælges til hovedbestyrel-
sen det pågældende år. FDF har dermed afskaffet 
en regel om, at mindst 4 ud af de 11 HB-medlem-
mer skulle være kvinder og mindst 4 HB-med-
lemmer skulle være mænd. Ved landsmødet i 
2022, hvor den nye procedure skal stå sin prøve 
for første gang, skal der vælges 5 medlemmer til 
hovedbestyrelsen.

Julsøfonden investeres i forbedret 
ejendomsdrift
Landsmødet 2020 besluttede at udvide formålet 
med Julsøfonden til at omfatte finansiering af 
investeringer og afskrivninger på landsforbundets 
ejendomme. Det skal i den forbindelse sikres, at 
der stadig er midler nok i Julsøfonden til dens 
oprindelige formål: at kredse m.fl. kan søge midler 
til at finansiere ejendomme, både og joller samt til 
etablering af musikenheder.

Baggrunden var bl.a. et ønske om, at Julsøfonden 
kan være med til at finansiere den fortsatte udvik-
ling af landsforbundets ejendomme, uden at det 
påvirker landsforbundets almindelige driftsøkono-
mi unødigt.

Omlægning af medlemspuljen til kredsprojekter
Medlemspuljen, der består af midler fra lukke-
de FDF-kredse, bliver i disse år bl.a. anvendt til 
at finansiere FDFs indsats for at få flere kredse. 
Landsmødet 2020 besluttede samtidig, at der 
årligt skal afsættes 75.000 kr. til en pulje til med-
lemsfremmende kredsprojekter. Hovedbestyrelsen 
har efterfølgende fastsat nye retningslinjer for pul-
jen, der har til formål at støtte kreds- og landsdel-
sinitiativer, som medvirker til, at vi sammen giver 
flere børn og unge et ståsted.

Medlemspuljen kan i perioden 2021-2022 søges 
til initiativer, der knytter sig til FDFs udviklingsmål: 
Tiltrække og Fastholde Flere samt Kredsen Fortæl-
ler FDF.



Landsforbunds - 
aktiviteter
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4.1 Landslejr 
FDF Landslejr 2022
En opdagelsesrejse er slut, og til-
bage står minderne om eventyrlige 
landslejrdage i Coratia. FDF Lands-
lejr 2022 blev afholdt på Sletten 
den 6.-15. juli 2022. I alt var 10.000 
børn og voksne sammen på lejr i 
10 dage, hvor børn og ledere i fæl-
lesskab fandt modet på den store 
opdagelsesrejse på det uopdagede 
kontinent.

Lejrliv og stjernestunder
FDFere fra 302 FDF-kredse fra hele landet var 
afsted på landslejr og boede i syv forskellige 
landskaber. I hvert landskab blomstrede i alt 36 
ekspeditioner frem, og lejren var fyldt med børn, 
seniorer, ledere, familier og medarbejdere, som 
alle fik Sletten til at buldre løs med leg og liv. Te-
mauniverset om mod og fantasifulde opdagelses-
rejser satte rammen for lejren og gav deltagerne 
tusindvis af stjernestunder.

Landslejren skabes af ledere med noget på hjerte
Ledere skabte lejren sammen og tog ansvar for 
kredsenes eget program og lejrlivet rundt på hele 
lejren for både børn og unge. Hjemme i ekspediti-
onen var der nærværende aktiviteter, andagter og 
lejrbål, mens program, gudstjeneste, fælles lejrbål 
og tusindvis af sommeroplevelser foldede sig 
ud i det store lejrfællesskab. Landslejrens stjer-
nestunder for store og små blev skabt af ledere og 
medarbejdere med noget på hjerte.

SeniorSpot og seniorkredse
Alle seniorer boede sammen i mindre, nyopfund-
ne seniorkredse, hvor lejrlivet kunne udfoldes på 
ægte senior-manér. Det er første gang, at lejr-
strukturen for seniorerne var formet således. Fem 
gange i løbet af landslejren indtog alle seniorerne 
det særlige SeniorSpot med særligt program på 
formiddage og aftener. Der var alt lige fra under-
holdning, musik, dans og stand-up til seniorfol-
kemøde, lege og aktivitetsløb. Senioroplevelserne 
foldede sig ud både i det nære i seniorkredsen 

og i det store fællesskab i SeniorSpot, og der 
blev skabt nye venskaber på tværs af kredse og 
landsdele.

Lejrens principper blev levende
Landslejrens fem principper satte retning for pro-
gram og muligheder, og i særdeleshed den måde 
ekspeditioner og udvalg udfoldede lejren på. 

Leg med udfoldede sig i lejrens andagter, hvor 
lege og aktiviteter åbnede for tanker om livets 
store spørgsmål, og hvor forkyndelsen mærkedes 
vedkommende med hele kroppen.

Programdagenes aktiviteter åbnede princippet vi 
mødes, når deltagerne mødte og fik nye relatio-
ner til andre FDFere i helt nye afkroge af lejrens 
landskaber.

Vi tager ansvar har lagt grundlaget for, at vi værner 
om Sletten, så godt som vi kan, når vi laver lands-
lejr. Samtidig blev der lagt meget energi i valget 
af råvarer til måltiderne, brugt mange genbrugs-
materialer til lejrbålenes rekvisitter og opfundet 
løsninger på kredspladserne, hvor børn og voksne 
har tænkt bæredygtighed ind i lejrlivet.

Vi giver os tid gav de fleste eftermiddage lejrens 
deltagere tid til at opleve endnu mere lejrliv eller 
til at koble fra for en stund.

FDF Landslejr 2022 er i den grad blev skabt på 
princippet om, at vi skaber landslejr sammen. En-
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hver kredsplads og enhver mulighed på landslej-
ren er blevet til, fordi FDFere har skabt landslejren 
sammen. Endnu engang har FDFs kredse vist, at vi 
vil noget vigtigt med hinanden.

Landslejrens principper
   Leg med
  Vi mødes
  Vi tager ansvar
  Vi giver os tid
  Vi skaber landslejr sammen

Landslejren i tal
  10.000 deltagere
  302 kredse
  392 internationale deltagere
  7 legeinstallationer 
  1 søbad
  Uendeligt mange flotte luftballoner



20

4.2 Arena
Mange i FDF engagerer sig i udvalg, 
projekter, redaktioner, arbejdsgrup-
per, fora, arrangementer og kur-
susaktiviteter på tværs af kredse 
og landsdele. Alle disse enheder er 
samlet under betegnelsen Arena.

Arenaen giver sammenhængskraft 
på tværs af landsforbundet, og 
dens aktiviteter spænder bredt. 
Nogle af dem er beskrevet i denne 
beretning, fx under Uddannelse og 
kurser og Arrangementer.

Siden Arenaen blev dannet, er der 
gjort en indsats for at øge samar-
bejdet og sammenhængskraften på 
tværs af enhederne – eksempelvis 
med Arena-samlinger, hvor enhe-
dernes medlemmer har delt erfa-
ringer, udvekslet idéer og inspireret 
hinanden.

Sammenhængskraft i Arenaen
Arena-samlingerne er efter corona tilbage med 
fokus på uddannelse og sammenhold, og de har 
fået et fast årshjul. For at styrke kendskabet og 
dele erfaringer på tværs af Arenaens forskellige 
enheder, redegør hver enkelt enhed to gange årligt 
for det forgangne halvår i en Arena-fortælling. 
Fortællingerne udsendes samlet til alle Arena-en-
heder og hovedbestyrelsen. I 2021 blev der derud-
over også skrevet en række Arena-portrætter, hvor 
et udvalg af Arena-enhederne præsenterede og 
reflekterede over deres arbejde i FDF.

Arbejdet i Arenaen
Mange Arena-enheder har haft travlt i den seneste 
periode, blandt andet med at bidrage til landslej-
ren. 
   I foråret 2021 blev March og Lejr-udvalgets ar-

bejde med den nye sangbog ledsaget af fysiske 
Sing-In-arrangementer.

   Skoleforum har deltaget ved et hovedbestyrel-
sesmøde. Efterfølgende blev et sæt principper 
for udvidelse af FDFs skolefællesskab, der gæl-
der for fremtidige optagelser af skoler, vedtaget.

   Internationalt Forum har arbejdet med at 
strukturere sig, så forummet fungerer som 
samlende kontakt til internationale kurser og 
netværk. Samtidig er der nedsat en kommuni-
kationsgruppe. Det er trods corona lykkedes at 
afholde flere arrangementer i år – bl.a. World 
Camp i Botswana, Krinkel i Belgien og Berlin 
City Challenge.

   Samfundsengagementsudvalget arbejder for 
at skabe demokratisk engagerede børn og 
unge, som søger deltagelse og indflydelse i den 
verden, de lever i. Udvalget har blandt andet 
deltaget på Folkemødet sammen med FDFs 
øvrige delegation.

   Relationsudvalget, som skal arbejde med den 
sociale og pædagogiske indsats i FDF, har fået 
et kommissorium og en formand. Udvalget skal 
nu sammensættes og i gang med arbejdet.

   Trosudvalget har afholdt velbesøgte, online på-
skegudstjenester og andagter, og på landslejren 
blev Slettens Grønne Katedral indviet.

   Legeudvalget arbejder med at udvikle, udfordre 
og forny FDFs legesyn. det har føet til udgivelse 
af nye legekort, og udvalget bag legedatabasen.
dk publicerer løbende nye lege og forbedrer 
platformen.
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4.3 Uddannelse og kurser
Uddannelsesforum har i de seneste 
to år arbejdet med FDFs lederud-
dannelse på landsforbundsniveau 
med fokus på kursusudvikling 
og ved at skabe sparring mellem 
landsdelenes lederuddannelsestil-
bud.

Uddannelsesforum har også selv 
gennemgået en forandring efter et 
grundlæggende arbejde med fo-
rummets kultur og strukturelle or-
ganisering. Det er nu er organiseret 
som en hovedgruppe med arbejds-
grupper og kursuslederfora under 
sig.

Nye tiltag
I den periode, hvor FDFs kurser måtte aflyses 
grundet corona restriktioner, arbejdede alle kur-
susledere tæt sammen om at finde de bedste 
løsninger på kurserne – både på landsplan og 
lokalt. Dette tætte samarbejde er fortsat til stor 
glæde for FDF.

I efteråret 2021 var kurserne igen en realitet. 
Blandt deltagere og instruktører var stemningen 
høj over igen at mødes i kursusrammen, men alle 
skulle også vænne sig til de store fællesskaber 
efter så mange måneder, hvor man helst skulle 
undgå for store samlinger. 

I FDF har Uddannelsesforum blik for, om FDFs 
udbud af kurser afspejler efterspørgslen, og om 
kurserne har den rigtige ramme. I den forgangne 
periode blev det klart, at der manglede et kursus 
for de unge, som ikke længere kan komme på 
seniorkurser, men som fortsat ønsker at opleve, 
udvide og dygtiggøre sig i kursusfællesskabet. 
Det samarbejdede vi med Silkeborg Højskole om 
i 2021, og i påsken 2022 samlede vi 46 deltagere 
til det første KursusPLUS. På KursusPLUS bliver 
deltagerne klar til at tage mere ansvar, og derfor 
blev kurset bygget op, så deltagerne selv var med 
til at skabe programmet og vælge, hvordan de vil 
tage del i fællesskabet – fx ved selv at finde på 
aftenaktiviteter. Kursets moduler var delt op i to 
spor, reflektionsgrupper og praktiske grupper, så 
både hovedet og kroppen kunne blive brugt i løbet 

af kurset. Både Silkeborg Højskole og FDF ønsker 
at fortsætte samarbejdet om KursusPLUS, og det 
udbydes igen i påsken 2023.

Med kurset på højskolen er alle FDFs skoler nu i 
samarbejde med FDF om minimum ét kursus. Det 
er til stor glæde for FDF, at skolerne tilbyder gode 
kursusrammer, hvor både deltagere og instruktø-
rer føler sig godt hjemme. 

Uddannelsesforum har haft blik på at skabe mere 
sammenhæng i FDFs kursussystem. Det nye Kur-
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susPLUS er kommet til i forlængelse af seniorkur-
serne, og KursusSTART – det tidligere 7.-8. klasse-
kursus – indikerer efter navneskiftet nu tydeligt, at 
kurset er et springbræt til kursuslivet i FDF.

Kursuskatalog til alle fra 13 år
Fra efteråret 2022 får alle medlemmer af FDF på 
13 år eller ældre et kursuskatalog i postkassen to 
gange årligt. Kursuskataloget indeholder et sam-
let overblik over alle landsforbundskurser i det 
indeværende halvår samt reklame for kommende 
arrangementer. Kursuskataloget kan også tilgås 
digitalt. 

Ræsonnementet bag det hustandsomdelte ka-
talog er, at flere end blot kredslederen eller den 

På landsplan udbyder FDF disse 
kurser:
  KursusSTART 
  Seniorvæbnerkurser på Hardsyssel  
      Efterskole, Kongeådalens Efterskole og 
 Midtsjællands Efterskole
  Seniorkurser på Vork og Sletten
  KursusPLUS
  Instruktørkursus
  Fagspecifikke kurser: Orkesterkursus,  
 Kanokurser og Træklatrekurser
  Internationale kurser

I alle landsdele afholdes:
  Kursus for Nye og Kommende Ledere
  Kredslederuddannelse

uddannelsesansvarlige kan få et overblik over hele 
kursusudbuddet i FDF. Med dette overblik og den 
fortsatte mulighed for at søge FDFs uddannelses-
pulje er det håbet, at endnu flere vil finde vej til 
FDFs uddannelsestilbud.

Online uddannelsesportal 
Med Lederklubben Online, som var FDFs uddan-
nelsestilbud til ledere under coronarestriktionerne, 
var der stor opbakning til at kunne uddanne sig 
hjemmefra. Fra efteråret 2022 vil det være muligt 
at finde oplæg, værktøjer, og videnspapirer om 
FDF-relevante emner i en onlineportal.

VIFO
FDF, KFUM-spejderne og ViFo (Videncenter for Fol-

keoplysning) er med midler fra Samfonden i gang 
med en omfattende undersøgelse af lederuddan-
nelsen i de to organisationer. Lederuddannelse er 
interessant, fordi det både omfatter de konkrete 
kompetencer, og i lige så høj grad giver en indfø-
ring i organisationernes værdier og identitet.

ViFo har deltaget på flere kurser hos både FDF og 
KFUM-spejderne, og deres rapport vil afdække, 
hvad lederuddannelse betyder for FDF og FDFeres 
virke, identitet og fællesskab.

Udover rapporten bliver projektet fulgt op af et 
udviklingsarbejde med afsæt i indsigterne samt en 
konference.
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4.4 Arrangementer 
Ligesom resten af FDF har de 
landsdækkende arrangementer 
været meget påvirket af perioderne 
med coronanedlukning og –restrik-
tioner. Alligevel har ukueligt enga-
gement, vedholdenhed og kreative 
løsninger hos arrangørerne sikret, 
af FDFere over hele landet har kun-
net fastholde traditioner, udvikle 
fællesskaber og lægge store ople-
velser i skjortelommen. 

Væbnermesterskabet
Med to hotspot og en finale lignede Væbnerme-
sterskabet 2021 samme koncept som sædvanligt, 
men forud lå en stor indsats fra udvalget. Efter 
beslutningen om at udskyde landslejren til 2022 
tog udvalget kampen op for at arrangere et VM i 
en helt ny form, så alle restriktioner kunne over-
holdes. Løsningen blev, at finalen blev afholdt i 
fem byer på samme tid – Aalborg, Silkeborg, Ros-
kilde, Ballerup og Hillerød. Her bemandende 250 
postmandskaber posterne, så deltagerne kunne få 
den fællesskabsoplevelse, de havde glædet sig til. 
Om aftenen deltog alle i et online fællesprogram. 
Ligeledes var gudstjeneste og præmieoverrækkel-
se om søndagen online. Sammen opbyggede de 
1100 deltagere fra hele landet deres patruljefæl-
lesskaber og fik trænet samarbejde og udholden-
hed på massevis af opfindsomme poster.  

Familielejren
I sommeren 2021 inviterede Familielejr-udvalget 
til Familielejr på Sletten med et genfundet tema 
om den forsvundne prins fra piltelandsstævnet i 
1993. Tilslutningen til familielejren var stor, og der 
blev meldt udsolgt efter kun 2 timer. 150 børn og 
voksne havde en fantastisk lejr, hvor de brugte 
både styrken, modet og håbet. Familielejren er for 
alle, både FDFere og andre familier.

Seniorfestivalen 
Grundet coronarestriktioner blev FDF Seniorfesti-
val 2021 udskudt til 2022. Det var en svær beslut-
ning, for alle have glædet sig til at fejre festivalens 
30-års jubilæum. Da festivalen så endelig blev 
afholdt, blev det til gengæld lige præcis dét brag 
af et gensyn, som udvalget havde knoklet for og 
håbet på. Og de 2100 unge, der festede løs på 
festivalpladsen på Kongeådalens Efterskole, var et 
tydeligt og meget håndgribeligt tegn på en suc-
cesfuld festival og på en masse opsparet festival-
energi.
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4.5 GLOBUS
GLOBUS er FDFs internationale ver-
densmålsprojekt, som blev skudt i 
gang på landsmødet i 2018. De se-
neste fire år har et frivilligt udvalg 
arbejdet med at udvikle metoder, 
aktiviteter og materialer til kred-
se, så ̊ de kan gøre en forskel lokalt 
og globalt. Kredsene kan tage del i 
GLOBUS-projektet og arbejde med 
verdensmålene gennem de mange 
aktiviteter til forskellige alders-
grupper, som udvalget deler på  
FDF.dk/inspiration/globus

GLOBUS som kredsprojekt 
GLOBUS er et samarbejde mellem FDF og Folke-
kirkens Nødhjælp. Udvalget har et stort fokus på, 
hvordan kredse selv kan arbejde med projektet og 
verdensmålenes tematikker helt lokalt. GLOBUS 
er et oplagt kredsprojekt, fordi alle fra puslinge til 
ledere kan gøre en forskel. Alle kan træffe endnu 
bedre valg om forbrug og klima, og alle kan være 
med til at beskytte livet på land og skabe en bed-
re fremtid. 

Projekter i Danmark
Det vigtige i GLOBUS er, at man sammen i kred-
sen oplever, at man faktisk kan sætte handling 
på nogle af tidens svære spørgsmål. Det øgede 
kredsfokus er med til at vise, at vores handlinger i 
Danmark har en afgørende effekt på fremtiden og 
vores fælles verden. Vi kan og vil gøre en forskel 
i vores egen kontekst, og derved gør vi en forskel 
globalt. Kredse har mulighed for at melde sig som 
”Grøn Kreds”, hvis de vil arbejde mere indgående 
med GLOBUS-materialerne og for alvor bringe den 
grønne dagsorden ind i kredsarbejdet.

Projekter i Nepal 
I forlængelse af det lokale arbejde er det oplagt at 
arbejde med, hvordan klimaforandringer, forbrug 
og produktion har stor indvirkning på verden 
omkring os. Nepal er et interessant land at spejle 
vores indsats i, fordi man her oplever store kon-
sekvenser af bl.a. klimaforandringer. FDF støtter 
igennem samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp 
en række projekter i lokalsamfund i Nepal.

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp har FDF 
har besøgt Nepal to gange i løbet af projektpe-
rioden. Første gang på en tur, hvor formålet var 
at indsamle viden om de projekter, FDF er med 
til at støtte, at opleve og få en fornemmelse af 
landet som helhed, at opnå indsigt i strukturer og 
magtforhold og at få personlige syn på nogle af 
de udfordringer, som landet arbejder på at løse. 
På den seneste tur oplevede deltagerne flere af 
de projekter, som FDF støtter, og kom tættere på 
kulturen og nepaleserne. 

http://FDF.dk/inspiration/globus
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4.6 Medieomlægning
Med afsæt i en analyse af FDFs
medieudbud fra april 2021 har ho-
vedbestyrelsen igangsat en større 
omlægning af FDFs medier.

Med udgangspunkt i indsigter fra FDFs medieun-
dersøgelse fra foråret 2021 samt eksternt leveret 
viden om målgruppernes medievaner har en 
arbejdsgruppe med medlemmer fra FDFs redak-
tioner og frivillige med kommunikationsfaglig bag-
grund udarbejdet en anbefaling til FDFs fremtidige 
medieudbud. Herunder har de forholdt sig særligt 
til fastholdelse af pilte, større grad af digital 
understøttelse, overgangen fra ung til voksen og 
medieudbuddets samspil med det kommende 
FDF.dk.

Hovedbestyrelsen har i efteråret 2022 igangsat en 
større omlægning af FDFs medier på baggrund af 
anbefalingen.

SIlle og Sigurd
Sille og Sigurd bevares i sin nuværende form som 
målrettet tilbud til puslinge og tumlinge. Koncep-
tet udgør et samlet mødemateriale bestående af 
en højtlæsningshistorie med tilhørende andag-
ter og mødeaktiviteter samt en kortere og mere 
letlæselig version af samme historie til børnene. 
Som tillæg til det nuværende materiale arbejdes 
på at udgive lydbogsversioner af historierne.

Piltenes eget univers
Magasinerne FLUX og BLUZ nedlægges efter 20 
år for at give plads til nye koncepter og en tilste-
deværelse på de digitale platforme, som børn og 
unge i forvejen færdes på. Til piltene udarbejdes et 
samlet koncept bestående af et materiale til bør-
nene, mødeforslag til lederne og digitalt videoind-

hold. Konceptet sammentænkes med indsats-
området Pilte under udviklingsmålet Fastholde og 
tiltrække flere.

Videoformater til væbnere, seniorvæbnere og 
seniorer
Unge – også i FDF – er i tiltagende grad digitalt 
orienterede. Derfor vil denne målgruppe opleve 
den største ændring, fordi de i stedet for ma-
gasinerne fremadrettet vil møde indhold i korte 
videoformater. Videoindhold er dels velegnet til 
formidling i alle tre genrer under FDFs formål for 
medier – information, inspiration og identifikati-
on – og dels har alle de store sociale medier, som 
målgruppen orienterer sig mod, i gang med en 
transformation mod videoindhold.

Den unge målgruppe vil også fremadrettet møde 
artikler med fokus på deres FDF-identitet i kur-
suskataloget.

Digital transformation af FDF LEDEREN 
FDF LEDERENs nuværende redaktionelle struk-
tur opretholdes. Indenfor redaktionens rammer 
igangsættes et arbejde med opdatering af artikel-
formater, så de også fremadrettet afspejler FDFs 
strategiske og værdimæssige retning samt i højere 
grad end nu egner sig til digital versionering. Dette 
arbejde vil også omfatte sammentænkning med 
det kommende FDF.dk.

Implementeringen af de nye tiltag og ændringer er 
igangsat i de respektive udvalg og redaktioner.
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4.7 Corona
FDFs landsmøde i 2020 blev afholdt 
online. Det var en tydelig markering 
af, at corona prægede FDF dengang 
og også har gjort det i en stor del af 
den efterfølgende periode. Usikker-
heden om muligheden for at sam-
les mange mennesker førte bl.a. til 
udskydelse af landslejren fra 2021 
til 2022, hvilket var en svær, men 
nødvendig beslutning.

Siden coronaperiodens start i marts 2020 og frem 
til foråret 2022 har der fra myndighederne været 
mere end 100 ændringer - store såvel som små 
– i de retningslinjer og ordninger, som har præget 
foreningslivet, herunder FDF. 

For landsforbundet har det trukket store veks-
ler blandt ansatte, der har arbejdet på at sikre 
de mest fleksible ordninger og retningslinjer for 
kredse samt økonomisk støtte til både kredse og 
hytter. Arbejdet har været præget af interessevare-
tagelse overfor myndighederne sammen med en 
række andre organisationer og DUF. Derudover er 

der brugt mange arbejdstimer på at oversætte de 
skiftende retningslinjer og restriktioner til at passe 
ind i en FDF-virkelighed, hvor man gerne skulle 
kunne mødes, uden at det medførte smitterisiko 
eller brud på reglerne.

Økonomisk blev landsforbundet bl.a. påvirket ved 
manglende udlejning af ejendomme, faldende salg 
i 55Nord og aflysning eller udskydelse af en række 
kurser og arrangementer. Derudover var flere 
medarbejdere i længere perioder hjemsendt. En 
del af landsforbundets økonomiske tab er blevet 
søgt dækket ind via coronahjælpepakker.

Selve restriktionerne betød for landsforbundet af-
lysning af mange kurser, udsættelse af landslejren 
og et online landsmøde. Det samme ramte kredse 
og landsdele, hvor fysisk aktivitet og møder i læn-
gere perioder blev helt aflyst. Men som altid var 
opfindsomheden og viljen hos FDFs ledere stor, 
så både børnemøder, kurser, samlinger og leder-
møder flyttede online eller udendørs. Opfindsom-
heden på formater, kommunikationsveje m.m. var 
imponerende – men i løbet af perioden opstod 
der også for mange en vis træthed og et ønske 
om at komme tilbage til den kendte hverdag med 
fysisk samvær og fællesskab. Landslejren er et 
godt eksempel på dette. Da de sidste restriktioner 
blev fjernet i foråret 2022 steg mødeaktiviteten og 
optimismen langsomt men sikkert. 10.000 FDFere 
samlet på Sletten i sommeren 2022 var en tydelig 
og glædelig markering af, at vi endelig kunne være 
sammen igen.
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4.8 Udvikling på Sletten
Friluftscenter Sletten er i fuld gang 
med at virkeliggøre sit strategiske 
hovedmål om at fremtidssikre Slet-
ten som FDFs center for friluftsliv, 
leg og forundring. Målsætningen 
retter sig mod

1) at opnå en positiv økonomisk 
drift og 

2) at renovere og modernisere Slet-
tens fysiske rammer, dvs. Slettens 
store bygningsmasse og infrastruk-
tur. 

Grundlaget for arbejdet er hhv. en 
handlingsplan 2020-2022, der i alt 
væsentligt er opfyldt og skal fornys, 
og en 10-årig masterplan for især 
arbejdet med bygninger og instal-
lationer, der rækker til 2031. Begge 
planer er godkendt af HB.

Målsætningerne for et øget fokus på Slettens 
drift og udvikling ser ud til at kunne opfyldes. 
På trods af de to corona-år med mange aflyste 
lejemål og store indtægtstab, der bestemt ikke var 
hjælpsomme for Slettens drift, er det nu klart, at 
Slettens driftsøkonomi kommer i plus. Der er to 
hovedårsager til denne hurtige, positive omstilling: 
en forøget udlejning bl.a. i kraft af en ny og foku-
seret markedsføring og en skarp koncentration på 
salg af aktivitetspakker til lejere. Positive regnska-
ber er helt afgørende, hvis Sletten skal fremtids-
sikres som et stort og toneangivende frilufts- og 
lejrcenter i Danmark.

Masterplanen
Masterplan for den fysiske bygningsmasse rum-
mer en stor, gennemarbejdet analyse af, hvor der 
af hensyn til bygningernes stand og af hensyn til 
lejeres efterspørgsel skal ske ændringer og forny-
elser. Desuden indeholder masterplanen en lang 
gennemgang af alle de muligheder – og begræns-
ninger – der findes mht. lovgivning, naturforhold, 
eksisterende anlæg og meget andet. 

Alligevel er der allerede nu mange bolde i spil, der 
hver for sig og tilsammen skal understøtte de tre 
programben – (friluftsliv, leg og forundring – som 
er fastlagt for drift og tilbud. Nogle tiltag er allere-
de realiseret:
   Nyt servicehus ved Laden for at give flere 

muligheder for teltovernatning på lejrpladser 
omkring Laden

   Kraftig opgradering af Laden inde og ude for at 
kunne tilbyde bålmadsaktiviteter på højt niveau

   Nyt aktivitetsområde – ”Ram pletten” – der 
bliver en markant og sjov legeinstallation

   Slettens Grønne Katedral, der blev indviet som 
rigtig kirke under landslejren, kan bruges til 
gudstjenester, andagt eller personlig eftertanke

   Stubmarken – et land-art-projekt på Lilleknøs-
marken – der blev skabt af deltagerne under 
landslejren

   Opstart af Slettens FrivilligNetværk, der skal 
hjælpe med udvikling af nye tiltag, drift, hånd-
værksopgaver, aktiviteter m.v.

Andre tiltag er i kort- eller langsigtet proces
   Udvikling af et helt nyt Limbjerg med afsæt i leg
   Udbygning og forandring af Bøgebjerg til en 

mere fokuseret friluftsfacilitet
   Forsøg på at bygge et søbad i Julsø (i øjeblikket 

udfordret af forskellige myndighedsfordringer)
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4.9 Eksterne relationer
I den forgangne periode har FDF 
blandet sig i samfundsdebatten 
i flere forskellige fora og på flere 
forskellige områder. Landsforbun-
det arbejder med at bidrage med 
FDFs perspektiver på områder, som 
har betydning for FDFs rammevilkår 
og for børne- og foreningsarbejdet, 
eksempelvis indenfor tro.

Her præsenteres et udsnit af ind-
satserne.

FDFer valgt som forkvinde for DUF og til 
Børnerådet
I 2021 blev FDFer Christine Ravn Lund valgt som 
forkvinde for DUF efter en periode som næstfor-
kvinde. Som forkvinde for organisationen arbej-
der hun bl.a. for at mindske unødigt bureaukrati, 
som skaber udfordringer for frivillige foreninger, 
eksempelvis i forhold til banker og kommuner. 
DUF arbejder i den forbindelse i høj grad med 
politisk interessevaretagelse for at sikre de bedst 
mulige arbejdsvilkår for frivillige og foreninger, 
ligesom DUF administrerer en række puljer og 
tilskudsmuligheder – fx Lokalforeningspuljen og 
Covid-19-nødpuljen – som flere FDF-kredse har 
modtaget støtte fra. 
Herudover blev Christine Ravn Lund i 2022 ind-
stillet til Børnerådet og blev udpeget af Social- og 
Ældreminister Astrid Krag til at sidde i rådet i tre 
år. Børnerådet rådgiver Folketinget og myndighe-
derne på børneområdet og har til opgave at sikre 
børn og unges rettigheder ved at tale børns sag og 
at sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv 
til debat. 

“Opgaven er at sikre trivsel  
og meningsfulde liv for alle  
børn og unge i Danmark” 

CHRISTINE RAVN LUND

FDF opfordrer til at opprioritere gudstjenester 
for børn og unge
I 2019-2020 ønskede biskopperne at starte en 
folkelig debat om liturgien og gudstjenesten 
i Folkekirken. Debatten blev dog af forskellige 
årsager aldrig så folkelig som ønsket, og FDF 
bidrog i forlængelse heraf derfor med en række 
forskellige indspark for at tilskynde til en oppriori-
tering af børn og unge i fremtidens folkekirke. FDF 
opfordrede bl.a. til en opprioritering af børne- og 
ungdomsgudstjenester, og at man i Folkekirken 
lader liturgien rumme børn og unge samt andre 
typer gudstjenester end højmessen, fx frilufts-
gudstjenester. Disse indspark blev formidlet gen-
nem deltagelse i en række debatter, indsendelse 
af et høringssvar til biskopperne samt en kronik i 
Kristeligt Dagblad. 

FDF på Folkemødet
I juni 2022 sendte FDF en delegation afsted til 
Folkemødet på Bornholm. Delegationen bidrog til 
forskellige debatter om bl.a. at skabe rummelige 
fællesskaber og at invitere flere frivillige med i 
foreningslivet. Både erfarne og nye delegations-
deltagere var begejstrede for at opleve FDFs rolle 
i sammenhæng med vores omgivende samfund 
og at indgå i debatter om temaer, der er vigtige for 
FDF.
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