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Midtvejsdebat 2021
RESUMÈ
Der er planlagt Midtvejdsdebat til afholdelse i november måned 2021. Midtvejsdebatten er
et tilbagevendende arrangement. Afholdt første gang i 2013 og hvert andet år siden.
Formålet for Midtvejsdebatten har de sidste fire gange været: “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.”
I gennemsnit har der deltaget ca. 100 personer (incl. HB og medarbejdere) hver gang.
FUs indstilling:
Landslejrplanlægning vil sandsynligvis præge efteråret og være det der har stort fokus for
de fleste kredse. Der holdes et midtvejsmøde og vi bruger det på at arbejde med strategien
både med arena og landsdelsledelser som opfølgning på maj(august)-mødet. Vi inviterer
dog også bredt ud og landsdelsledelserne kan i den forbindelse få en vigtig rolle i at få
kredse med.
På HB-mødet findes der nogle kræfter til at løfte opgaven og der kan også trækkes en fra
en landsdelsledelse ind i arbejdet. Forslag til navne kan fremlægges på mødet.

INDSTILLING

A. HB drøfter og godkender FUs indstilling, om at holde Midtvejsdebat med
fokus på strategien
B. Der nedsættes en arbejdsgruppe med 1-2 fra HB
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND

I perioden 1991-1999 blev der afviklet flere Midtvejsmøder. I det landsmødefri år kunne der
på en skole eller lignende skabes et debatforum med stævnekarakter. Mødet foregik over
to dage.
I forbindelse med handlingsplanen 2011-12 vedr. Identitet fremkom der forslag om at genindføre disse møder for at styrke FDFs identitet og igangsætte uddannelsesåret 2014. Den
efterfølgende evaluering gjorde, at HB ønskede at gentage “Midtvejsdebatten” i det efterfølgende år. Midtvejsdebatten har været afholdt siden - fire gange i alt.
Det samme overordnede formål for Midtvejsdebatten har været gældende alle fire gange:
“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.”
•

I 2013 var der to oplæg på programmet fredag aften “Hvordan ser FDF ud om 20 år” og
“Når jeg ser FDF udefra, så ser jeg”. Lørdag var der yderligere oplæg “Findes der en
særlig FDF-pædagogik”, “Frivillighed og idébetonede foreninger”, “FDF - formål og folkekirken” og FDF og samfundet. Herefter var der præsentation af uddannelse for alle og
en række workshops.

•

I 2015 var deltagertallet 106. Fredag aften var temaet “FDFs ambition møder højskolens
liv” om lørdagen var ambitonen til debat. Her var der paneldebat med udefrakommende
deltagere samt en række forskellige workshops.

•

I 2017 var deltagertallet 127. Fredag aften var temaet “Tornøe tænkte - vi tænker stadig!” om lørdagen var der paneldebat med udefrakommende deltagere om spørgsmålet
“Hvad former os som menneske?”. Dagen sluttede med debat om FDFs profil og udtryk.

•

I 2019 var deltagertallet 99. Det overordnede tema var “Min og vores folkekirke”. Fredag
aften med to oplæg om “FDF og folkekirken” og lørdag oplæg om “Samarbejde i sognet”
og en række workshops.

Midtvejsdebatten har været planlagt af en gruppe bestående af frivillige fra uddannelsesudvalget, staben samt højskolen. Det har været et ønske om at inddrage højskolens medarbejdere aktivt i programmet, hvor det er muligt.
BILAG
Ingen bilag.

