let
hjørn eleg om formå

MATERIALER
Øvelsen kan laves både inde og ude. Hvis øvelsen
laves inde er der brug for, at man kan rydde gulvet i et område. Husk markering af “hjørnerne”
hvis du er udenfor. Fx. 2 stykker reb på kryds.

BESKRIVELSE AF ØVELSEN
- Forklar deltagerne, at de nu skal forholde sig til
nogle svære udsagn, som man kan have forskellige meninger om.
- Introducer udsagnene. Find eksempler nedenfor
eller find selv på andre eller flere udsagn. Efter
et par runder kan deltagerne selv være med til at
fremsætte nye udsagn.
- Deltagerne skal nu fordele sig i rummets fire
hjørner afhængigt af, hvordan de forholder sig
til udsagnet. De placerer sig ved det svar, der er
mest dækkende for dem.
- Når alle har fundet deres plads, interviewes et
par af dem om, hvorfor de har valgt at stille sig
netop her.
- Prøv at få en samtale i gang på tværs af hjørnerne, så det bliver deres spørgsmål til hinanden,
der styrer samtalen.

FORSLAG TIL UDSAGN
Det er vigtigt for mig, at FDF er en organisation
med et kristent formål.
A) Ja, det er vigtigt for mig, at FDF har et kristent
formål, ellers ville jeg bruge min tid et andet sted
B) Ja, det er vigtigt for mig, at FDF har et kristent

formål, men jeg ville også være her, selvom
formålet var et andet
C) Nej, det er ikke vigtigt for mig, at FDF har et
kristent formål. Jeg lægger mere vægt på FDFs
værdigrundlag
D) Nej, det er ikke vigtigt for mig og jeg så hellere, at FDF ikke havde et kristent formål
For at være en god FDF leder, skal man selv være
kristen.
A) Ja, hvis ikke man selv er kristen, kan man ikke
forkynde budskabet om Jesus Kristus.
B) Ja, hvis ikke man er kristen, har man ikke
noget at gøre i FDF.
C) Nej, selvom man ikke er kristen, kan man
sagtens leve op til FDFs formål.
D) Nej, vi skal kunne rumme alle i FDF, også dem
der ikke vil forkynde.
FDF er folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde,
men hvad betyder det for dig?
A) Det betyder, at vi skal arbejde så tæt sammen
med vores lokale folkekirke som muligt.
B)Det betyder, at vi har et ansvar for at bære folkekirkens værdier med over i arbejdet i kredsen.
C) Det betyder ikke noget. FDF handler om de
gode aktiviteter og fællesskabet.
D) Det betyder, at vi hjælper til ved BUSK- og
Fastelavnsgudstjenester, og det er det.

