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Hvad er udviklingsmål
FDFs landsmøde vedtager udviklingsmål. Det er overordnede mål, der skal være med til at sætte retning for ar-
bejdet i kredsene og på forbundsplan. Det betyder, at det er pejlemærker i forhold til de indsatser og handlinger, 
som kredsene har til hverdag. FDFs hovedbestyrelse laver efter et landsmøde strategier for udviklingsmålene. 
Det er mere konkrete planer for, hvilke handlinger, som forbundet igangsætter, men også et bud på, hvordan 
kredsene kan få hjælp og ideer til indsatser. I 2017 kom et materiale, der kunne hjælpe kredsene med at vælge 
indsatser ud fra udviklingsmålene, så arbejdet blev mere nærværende og tilegnet til kredsens virkelighed. Udvik-
lingsmålene er et fælles ønske for at udvikle FDF sammen.

Kære FDFer og landsmødedeltager 
Du sidder lige nu med landsmødets beretning, der sammenfatter 
de vigtigste opgaver, forbundet har arbejdet med, siden vi sidst 
var samlet til landsmøde i FDF. Vi har i denne beretning valgt at 
fremhæve nogle eksempler på, hvordan udviklingsmålene ”FDF i 
samarbejde” og ”Fællesskab og relationer” er blevet bragt i spil 
rundt om i FDF i de to seneste år. 

Samtidig er det en fornøjelse at se, hvordan ambitionen i stigende 
grad omsættes til lokale fortællinger ude i kredsene. At se i medie-
billedet, hvordan kredsene har taget ambitionens sprog til sig og 
gjort det til jeres, når I fortæller om jer selv og jeres arbejde. Vi er 
blevet tydeligere på, at alle børn og unge har ret til et godt ståsted 
at møde verden fra.

FDF i samarbejde
Under udviklingsmålet FDF i samarbejde kan du blandt andet læse, 
hvordan kredse viser lokalt engagement og spiller en aktiv rolle i 
netop deres lokalsamfund. Nogle har taget initiativ til nye aktivite-
ter, der samler byen, andre har taget del i eksisterende arrangemen-
ter og bidraget med aktiviteter eller værdier, som er unikke for FDF. 

Vi kan også se tilbage på to år, hvor vi har haft fokus på, at 
FDF skal være et godt sted at være for endnu flere børn og unge. 
Socialudvalget har med værktøjet FORM klædt ledere på til at tale 
om svære sociale udfordringer. Flere steder i Danmark er der startet 
familieklubber i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde. Begge er 
veje til at invitere flere med, så også børn og unge i udsatte positio-
ner får mulighed for at opleve meningsfulde fællesskaber i FDF.

Fællesskab og relationer
Arbejdet med fællesskab og relationer har synliggjort, at det ikke 
kun handler om, hvad vi laver, når vi er sammen, men i høj grad 
også, hvordan vi er sammen. Fastholdelsesrapporten, der udkom 
i foråret 2018 konkluderende netop, at det ikke kun er aktiviteter-
ne, der fastholder, men at FDF opleves som et frirum fra at skulle 
præstere, og at FDF-ledere har et stort potentiale som betydende 
voksne i børn og unges liv. 

Legen har siden landslejren for alvor fået tag i FDF, og børn, unge 
og ledere oplever, at legen skaber fællesskab og kan være et frirum. 
Det har vi i den foregående periode arbejdet på at vise og fortælle 
omverden.

Landsmødet 2018
I 2016 vedtog landsmødet, at som opfølgning på landsmødebeslut-
ningerne om en ny ambition (2014) og nye værdier (2016), var turen 
kommet til at arbejde med, hvordan disse kommer til udtryk i FDFs 
profil. Hvordan vi ser ud, men også hvordan ambitionen udmøntes 
i arbejdsstoffet gennem vores mærkefilosofi. Arbejdet med profil 
og udtryk har givet anledning til en del intern debat samt ekstern 
omtale i pressen. Vi glæder os til, at vi skal mødes fysisk og ”med 
øjenkontakt” diskutere de konkrete forslag, som arbejdsgrupper-
nes arbejde er mundet ud i. Derudover skal vi også på landsmødet 
vedtage nye udviklingsmål for de kommende år. 

Vi glæder os til en god debat om vigtige emner for FDF, når vi 
mødes på Hotel Nyborg Strand til landsmøde. Det er mit ønske, at 
landsmødet træffer beslutninger, der kan sætte retning for FDF i de 
kommende år, så flere børn og unge vil møde FDF-ledere med noget 
på hjerte. Ledere, der brænder for at give dem et ståsted at møde 
verden fra. 

Ha’ et rigtig godt landsmøde!

Jonas Kolby Laub Kristiansen
Formand, FDF

FOTO LARS BERTELSEN
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“Legen har siden landslejren for 
alvor fået tag i FDF, og børn, unge og 
ledere oplever, at legen skaber 
fællesskab og kan være et frirum. 

 
 JONAS KOLBY LAUB KRISTIANSEN, FORMAND FOR FDF
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FDF i samarbejde Lokalt engagement 
Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet.

Vi vil styrke lederne til at bruge FDFs ambition i arbejdet med at sikre synlige og imødekommende 
kredse i lokalsamfundet.

Forældre med barnevogne, hunde i snor, børn 
på cykler og løbeglade motionister. Det er en broget flok, der stod 
klar til start, da Havdrup Familieløb løb af stablen den 2. juni. Her 
handlede det nemlig ikke om at komme først, men om at have en 
god dag og en god oplevelse, lyder det fra arrangøren bag, FDF 
Havdrup.

- Havdrup Familieløb blev et løb, da det er nem måde for alle 
at deltage. Der er planlagt, at du kan deltage, som du er. Det er 
bevidst lagt op til, at tidtagning foregår efter eget ur – der er ingen 
tidsvindere, fortæller Torsten Alveen Schmidt fra FDF Havdrup.

En logistisk udfordring
Havdrup Familieløb blev en realitet, efter kredsen havde brygget 
på forskellige ideer og ønsker over længere tid. Men løbet viste sig 
alligevel at være et stort arbejde, da kredsen selv stod for en stor 
del af arbejdet, blandt andet opsætning af ruter. 

- Sidste år havde vi alliereret os med den lokale motorcykelklub, 
som stod for en del af det praktiske på selve dagen: vagt ved 
krydsning af veje, forplejning i målområdet og så videre. I år har vi 
inviteret byens øvrige foreninger forbi, så de kan vise, hvad de kan 
og laver, siger FDFeren om den store arbejdsindsats, kredsen har 
leveret.

Det store arbejde har da også båret frugt. Kredsen har udeluk-
kende fået positiv respons fra byens borgere, der synes, det er skønt 
med et hyggeligt arrangement, hvor alle kan være med.

- Selve Havdrup Familieløb har ikke givet nogen direkte medlem-
mer, men det har givet PR og god, positiv omtale af FDF, afslutter 
Torsten Alveen Schmidt.

I en fyldt Nørrebrohallen i København klapper 
publikum taktfast ad de 42 mennesker fra forskellige lokale orga-
nisationer, der skiftevis går på scenen. Her fortæller de fremmødte 
politikere og andre interesserede, hvordan de mener, Nørrebro kan 
blive et bedre sted at bo og være. Det er onsdag den 27. September 
2017, og organisationen Medborgerne holder en festforsamling 
med titlen ”Stemmer fra Nørrebro”. Af de 430 deltagere i salen er 
100 børn. 50 af de deltagende børn kommer fra den lokale FDF-
kreds, FDF K 9 Nørrebro, der siden før sommerferien har været en 
del af organisationen. 

- Vi havde børnene med til første del, hvor der var underholdning, 
og salen var tætpakket. Derefter blev alle børn klappet ud af salen, 
og vi stod for aktiviteter ude på pladsen – fællesmøde for alle vores 
FDFere, mens andre kom til og legede med. Vi lavede legestationer, 
luksusprimimad og kridt på Den Røde Plads, fortæller kredsleder 
Lasse Nybo, der desuden er forbundssekretær i FDF Landsdel 7 og 8.

Han fortæller, at der i kølvandet af sommerens skyderier i bydelen 
blev åbnet op for, at borgere kunne indstille mærkesager, som 
Medborgerne skulle arbejde videre med. Der blev valgt tre ud: 

Trygge gader, mangfoldigt børneliv og flere frirum til unge. Efter 
præsentationen til festforsamlingen er det nu planen, at et udvalg 
knyttet til hver mærkesag skal arbejde videre i samarbejde med 
lokalpolitikere.

- Man kan sige, at det er én stor naboforening fyldt med dedikere-
de mennesker, der vil gå ind i samtalen. Det betyder, at vi har 3000 
til 4000 mennesker, vi kan trække på, og der kommer hele tiden nye 
fællesskaber til, siger kredslederen.

Forandring nede fra
Medborgerne er uafhængig af statslige og kommercielle midler og 
udelukkende finansieret af kontigent. Organisationen består af 11 
forskellige fællesskaber, der på én og samme tid er meget forskelli-
ge og har meget til fælles. Det er blandt andet uddannelsesinstituti-
onen Metropol, Danmarks største frikirke og Iman Ali Moskeen. 

- Dét, som Medborgerne og vi i FDF gerne vil, er den konkrete for-
andring og den langsigtede handling – og de forandringer vil vi lave 
nede fra. Det, der ligger tyngden i det, er, at det er 11 fællesskaber, 
der skaber Medborgerne, afslutter han.

FDF Havdrup arrangerede løb for hele byen
Lørdag den 2. juni var ikke en helt almindelig dag i Havdrup. Her stod den lokale FDF-
kreds for andet år klar til at skyde årets Familieløb i gang. En begivenhed, der samlede 
hele byen og som har givet kredsen skulderklap fra borgerne.

Sammen kan vi skabe handling 
og forandring
FDF K 9 Nørrebro er medlem af Medborgerne - et fællesskab, der kæmper for et trygt 
og sikkert Nørrebro for alle. I efteråret 2017 betød det blandt andet et møde med lokale 
politikere, hvor både børn og voksne fra kredsen deltog.

` Til festforsamlingen ”Stemmer fra Nørrebro” 
havde kredsen arrangeret aktiviteter for børn uden-

for Nørrebrohallen, hvor debatten foregik.

Efter ambitionsløb griber FDF Vilstrup leg og relationer

b Konkurrence-elementet var ikke det vigtigste under Havdrup Familieløb - det var 
derimod, at alle havde en god dag med sjove oplevelser.

b Henriette Løgstrup er kredsleder i FDF Vilstrup.

Et løb, der tog udgangspunkt i FDFs ambition, blev startskuddet 
til et større fokus på leg og relationer for FDF Vilstrup. Nu taler 
lederne løbende om, hvordan de møder børnene og giver plads 
til leg, fortæller kredslederen.

En snak om tro, en relations-fotosession og lege, der 
trækker tråde til det større billede. Det var bare nogle af de akti-
viteter, lederne i FDF Vilstrup gennemførte, da de til deres leder/
bestyrelsesdøgn afholdte et ambitionsløb, der – som navnet antyder 
– tog udgangspunkt i FDFs ambition.

- Vores leder/bestyrelsesdøgn tager altid afsæt i de retningslin-
jer, værdi eller visioner, som vi i FDF arbejder med. Vi tager “de 
højtravende” briller på, som vi siger, og drøfter ud fra det, hvad FDF 
Vilstrup er, siger kredsleder, Henriette Løgstrup.

Midt i det travle, ugentlige kredsarbejde kan det nemlig være 
svært at finde tid til at reflektere og sætte ord på, hvordan ambitio-
nen spiller ind. Derfor var løbet et kærkommet afbræk og fokus på 
de større linjer, fortæller kredslederen.

- Responsen var positiv. Et af bestyrelsesmedlemmerne siger, at 
når vi gør sådan noget som det, så bliver han mindet om, hvorfor 
han sidder i en FDF-bestyrelse midt i al arbejdet, pengeindsamling 
og så videre. 

Om ambitionsløbet har gjort en decideret forskel for kredsen, 

har Henriette Løgstrup svært ved at vurdere, men fokus på leg og 
relationer er der i hvert fald kommet.

- Vi har særligt grebet legen og relationen og fulgt op på det. Vi 
drøfter løbende, hvordan vi møder børnene, giver plads til leg og 
tomandssnakke og så videre. Vi har også fået leg ind til ledermøde, 
og så stod vi for morgenandagt på FDF Landsdel 5’s Østrig-tur i som-
mers, og her brugte vi også legen som redskab, afslutter hun.
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FDF i samarbejde

Klar i trykkeriet 
Websiden trykkeriet.FDF.dk giver mulighed for at fortælle om din 
kreds. Siden sidste landsmøde er der udviklet nye PR-materialer, 
som kan bestilles i Trykkeriet. Hjemmesiden giver også mulighed 
for at tilpasse plakater, postkort, flag, beachflag og lignende med 
informationer om netop jeres kreds. Nogle plakater sendes direkte 
på mail, når du er færdig, andre kan bestilles til tryk, og andre varer 
er på lager hos 55°NORD. Her betaler man blot for fragten.

I løbet af de sidste to år, har 177 kredse og landsdele bestilt ma-
terialer via tjenesten, der åbnede i  foråret 2016. Der er løbende 
kommet nye materialer til. 

Besøg af kommunikationsmedarbejder
Som et led i arbejdet med at tage udgangspunkt i ambitionen 
i mødet med omverden, har kredse fået tilbudt besøg af kom-
munikationsmedarbejder på netværksmøder, kurser og i kredse. 
Ledere fra 62 kredse har i den forbindelse deltaget på PR-kurser  
de seneste to år. 

PR-materialer til kredsen
Nye hjemmesider 

I efteråret 2017 lancerede FDF et nyt kreds-
hjemmeside-system. Siden er der oprettet 213 
sider til landsdele og kredse. Siderne har et 
layout med referencer til layoutet på FDF.dk 
og er designet til at imødekomme de fleste 
kredses behov. 
En ny feature i kredscms er, at alle kredse 
automatisk får oprettet en kreds-kalender 
i Google, der præsenteres på kredsens 
hjemmeside i en integreret løsning. Ellers 
tilbyder hjemmesiderne det mest basale som 
nyhedsmodul, billedgalleri, Facebook- og In-
stagram-integration. Ledere fra 71 kredse har 
været på kursus i det nye hjemmesidesystem. 

Herning 1 Musikkreds

FDF GIVER BØRN OG UNGE ET STÅSTED AT MØDE VERDEN FRA

Rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik

ME NOS DOLO-
REN DUNTIORUM 
EUS VOLORI UT 

PORRUM LIQUAS 
AUTASPI



8 9

FO
TO

 TH
O

M
A

S H
E

IE N
IE

L
SE

N
, C

H
R

IS
TIA

N
 K

YE
D

FDF i samarbejde

2017 stod i historiens tegn med DRs tv-serie ”Historien om Dan-
mark” som flagskib. Serien var en del af et tværgående samarbejde 
mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen med titlen 
"Historier om Danmark", og projektet var støttet af Nordea-fonden. 
Ambitionen var, at alle borgere over seks år skulle se, høre eller op-
leve Danmarks historie i løbet af 2017. Tv-serien var blot ét af flere 
initiativer. Et andet initiativ var et landsdækkende rutenet med titlen 
”På tur i Danmarks historie” – en samling af kendte og ukendte 
historiske ruter i hele landet. 
I forbindelse med lanceringen af rutenettet den 11. juni afholdt 16 
FDF-kredse, der holder til nær 15 af ruterne, en familieskattejagt, 
der blev udviklet til lejligheden under titlen "Fanget i historien". 

Opgaver til alle aldre
"Fanget i historien” var et opgaveløb, hvor hjerne, sanser, krop og 
samarbejdsevner på tværs af familien kommer i spil, når man fra 
post til post rejste igennem Danmarks historie med formålet at 
få Holger hjem til nutiden igen. Løbet bød på både vikingetidens 
runer, H.C. Ørsteds elektromagnetisme, bronzealderens lur, afprøve 
spejltricks fra skyttegraven og middelalderens krydderier.  

 - For FDF er det vigtigt at give børn og unge et ståsted at møde 
verden fra. Det får man blandt andet ved at kende sin egen og vores 
fælles historie. Den 11. juni 2017 sørgede FDFere landet over for, at 
hele familien kunne lege sig ind i historien gennem sjove udfordrin-
ger på de historiske ruter, sagde FDFs daværende generalsekretær 
Morten Skrubbeltrang. 
 
Ole Winther, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen sagde dengang: 
- Historier om Danmark sætter fokus på de mange muligheder, der 
er i hele landet for at opleve Danmarks historie på tæt hold. ”Fanget 
i historien” er en nem måde at udforske historie på for både børn 
og voksne. Med den historiske skattejagt vil vi vise, at historie ikke 
behøver at være tør boglig viden. Historie er også landskaber, leg 
og historiske udfordringer. Vi er glade for, at vi i samarbejde med 
FDF kan tilbyde den historiske skattejagt.

Der er udarbejdet ti plakater, der illustrerer 
FDFs værdier, som blev vedtaget på landsmødet i 2016. Der er i alt 
10 plakater - to for henholdsvis: ståsted, samfundsengagement, 
tro, relationer og leg. Alle kredse modtog i foråret 2018 de ti nye 
plakater. Plakaterne findes også som samtalepostkort. Kortene kan 
for eksempel bruges på et ledermøde eller i samtaler med assisten-
ter i kredsen. 

- Vi håber, at plakaterne kan give anledning til en god snak med 
børn og unge og deres forældre om det, vi i FDF synes, er vigtigt, 

siger FDFs udviklingschef, Bitten Schjødt Kjær. 
Illustrationerne er lavet af Sune Watts, der blandt andet har lavet 
illustrationer til FLUX i en årrække, og som senest har illustreret 
postkort til Go Play-standerne. 
Plakater og postkort er på lager i 55°NORD og kan bestilles her eller 
i trykkeriet.FDF.dk. 

Værdierne på væggen
Nye plakater illustrerer FDFs værdier. Plakaterne er illustreret af Sune Watts 

Den 11. juni 2017 inviterede FDF og  
Historier om Danmark til historisk 
skattejagt. 

Så langt nåede vi ud…
Der var omtaler af FDF og skattejagten i Sjællands Nyheder, 
Viborg Folkeblad, Horsens Folkeblad, Randers Amts Avis, Hobro 
Avis, Fyens Stiftstidende, Dagbladet Roskilde, Stiften.dk, Jyl-
landsPosten, JydskeVestkysten, TV2 Bornholm, P4 Østjylland, P4 
Nordjylland, P4 Trekanten, P4 Syd, P4 Midt & Syd, P4 København, 
P4 Sjælland, P4 Fyn, P4 Bornholm, P1 Orientering og DR1 – TV 
Avisen.  

Disse kredse  
var med
Hvidovre
K 9
K 2
Hasle-Rutsker
Roskilde 
Hvalsø
Eskilstrup

Nyborg
Svendborg
Viborg 1
Holstebro 1
Langå
Randers 2
Skjern
Nykøbing Mors
Hobro

aHorsens Folkeblad (th.) fortalte om 
arrangementet, ligesom TV2 Bornholm 
også var på banen (ovenfor).

a Viborg Folkeblad dækkede 
også begivenheden.

b Udklip fra artikel i Jyllands-Posten.

` TV Avisen klokken 
18:30 på DR lavede en 
reportage om "Fanget i 
Historien" i Roskilde.

15 Kredse invite-
rede til skattejagt 
med Holger
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FDF i samarbejde

FDFs Socialudvalg har udarbejdet værktøjet FORM 
deres bud på, hvordan FDFs sociale ansvar overfor udsatte børn- 
og unge kommer på dagsordenen. Formand Simon Kangas Larsen 
 forklarer: 

- Afgørende for vores arbejde har været at have kredsen og den 
enkelte leder i fokus. Igennem mange samtaler og kurser med 
ledere fra hele landet er vi nået frem til fire nøgleord, der kan ruste 
lederne til bedre kunne at hjælpe børn og unge i udsatte positioner.

- De fire ord danner til sammen forkortelsen FORM, og håbet 
er, at man som leder tænker på FORM, når det spidser til på lejren 
eller klassemødet. Vi har præsenteret FORM på en række kurser og 
tilpasset vores idéer i dialog med deltagerne. Derfor arbejder vi nu 
på at lave et egentligt materiale, der sætter flere ord på FORM og 
lægger op til refleksion og inspiration i det daglige FDF-arbejde. 

FDFs Socialudvalg vil have FDF i FORM
Med konceptet FORM vil FDFs Socialudvalg inspirere kredse og besøge lederskoler 
 landet over. Her bliver ledere klædt på til at tale om de svære sociale udfordringer,  
som netop deres kreds står overfor.

Hele Danmarks Familieklub er et femårigt ci-
vilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond igangsat 
sommeren 2017. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s 
Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at skabe 
lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og 
skabe blivende relationer. 

- Dette samarbejde er en måde at realisere vores udviklingsmål. 
Det her er en genvej til, at flere kredse får mulighed for at møde de 
familier, der har brug for FDF. Familier, der har brug for et fælles-
skab med andre. Mange FDFere og tidligere FDFere har overskud 
til at styrke deres lokalsamfund, og udleve vores samfundsengage-
ment, siger FDFs udviklingschef Bitten Schjødt Kjær.

I klubberne samles ressourcestærke og ressourcesvage familier i 
et fællesskab. Klubben mødes cirka 12 gange i løbet af et halvt år, 
hvor der hver gang er en aktivitet, som aktiverer børn og voksne i 
fællesskab. Der er også altid aftensmad, så man spiser sammen og 
dermed slipper man for at tænke på det element den pågældende 
aften. Typisk varer en aften to timer. Klubben er tiltænkt familier 
med børn i alderen to til 12 år. Efter forløbet er det intentionen, at 
børnene kan fortsætte i den lokale FDF-kreds eller spejdergruppe. 
Projektet finansierer en halv forbundssekretærstilling. 

b I Esbjerg har familieklubben fået plads i Treenighedskirken. Her står den både på spisning, aktiviteter og afsluttende bibelfortælling - naturligvis med tilhørende dessert.
b Simon Kangas Larsen fra FDF Ellevang-Risskov er formand for FDFs Socialudvalg.

FDFs Socialudvalg

• FDFs socialudvalg er et nyt udvalg i FDF, der har eksisteret 
siden januar 2017. 

• Udvalget består pt. af seks medlemmer fra hele landet. 
• Udvalget har deltage i flere regionale lederskoler og på 

Lederkurset på Sletten, og udvalget vil også gerne i fremtiden 
deltage på lederskoler, hvor flere kredse er samlet.

• Udvalget har gennemført en undersøgelse blandt kredsledere 
om i hvor høj grad børn- og unge i udsatte positioner er en 
del af kredsenes virkelighed.

FORM – kort fortalt

F = Forudsigelighed. Det er afgørende 
at skabe forudsigelighed i mødet og 
i den tilspidsede situation for barnet. 
Forudsigelighed og gentagelser skaber 
ro og kan får mødet tilbage på sporet. 
O = Opmærksomhed. Det handler om 
at give børnene og de unge den rette 
og tydelige opmærksomhed. Det er 
kommunikation, tydeligt sprog og klare 
positionering af lederen i sin rolle som 
leder. 
R = Rummelighed, og det, at vi som 
udgangspunkt har plads til alle i FDF, 
er noget, der driver mange ledere. 
Men rummeligheden kan have græn-
ser, og dem vil vi gerne diskutere. Rum-
melighed handler også om hat kunne 
rumme børn der har det økonomisk 
svært og dermed også, hvordan kred-
sen organisere sig i forhold til udsatte 
børn og unge. 
M = Mening. Det handler om det stør-
re formål med, at vi gør det, vi gør og 
yder en særlig indsats for de børn, der 
har behov. Det trække tråde til FDFs 
formål og ambitioner, og det trækker 
tråde til glæde ved at lave frivilligt 
arbejde som leder og at kunne bevare 
motivationen – også når de svære 
situationer opstår.
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Børn og unge i udsatte positioner
FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.

Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og 
unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 

Hele Danmarks Familieklub

Toftlund Opstart mandag d. 3. september. Klubben er startet 
af kredsens bestyrelse i samarbejde med den lokale præst. 

Sønderborg Opstart onsdag d. 5. september. Klubben er star-
tet af en lokal præst og en tidligere FDF-forælder. 

Esbjerg Opstart d. 5. september. Klubben er startet af en leder 
fra en lokale FDF-kreds.

Frederiks Opstart d. 11. september. Klubben er startet af den 
tidligere kredsleder i samarbejde med lokale kræfter fra byen og 
kredsens netværk. 

Hjørring Opstart d. 17. september. Klubben er startet af den 
nuværende kredsleder i samarbejde med den tidligere kredsle-
der og lokale kræfter fra kredsens netværk.
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FDF i samarbejde

Nyt tiltag prøves af i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune tilbydes fra sensommeren 2018 en 30 minutters workshop, 
hvor lærerne med egen krop oplever, hvad det giver at lege uden særlige mål – 
og reflektere over overførselsværdien i undervisningen. Det er en forbundssekre-
tær og en frivillig FDFer og lærer, der vil afholde workshoppene.

Flere kredse har de sidste to år haft forskellige samarbejder med den lokale skole, 
især samarbejde med SFOerne har været prøvet af i forskellige former. 

FDF Gadstrup-Snoldelev 
FDF Gadstrup-Snoldelev havde i august 2018 besøg af 38 børn 
fra 0. klasse fra Gadstrup Skole/SFO.

FDF Frederikssund 
På Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby fik SFO-eleverne som 
noget helt nyt mulighed for at stifte bekendskab med det lokale 
foreningsliv. I Foråret 2018 kunne cirka 100 SFO-elever gå til 
taekwondo og FDF på skolen.

FDF K 27 Lundehus Sogn

FDF K 27 Lundehus Sogn har i løbet af efteråret 2017 målrettet 

samarbejdet med fire fritidshjem i kredsens lokalområde. Pro-

jektet hedder ”Leg, løb og lejrbål” - og har indtil videre givet 10 

nye medlemmer. Med et 70-post løb om slik, leg med kredsens 

seniorvæbnere og snacks i massevis over bål har mandage, 

tirsdage og onsdage i løbet af efteråret ikke set kedelige ud for 

fritidshjemmene på Ydre Østerbro i København.

Samarbejde med skolen
Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samarbejde med skolerne. 

Med udgangspunkt i ambitionen vil vi fortsat ruste kredsene til at samarbejde med skolerne. Der vil 
særligt være fokus på at bruge legen som indgang til skolerne.
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I forbindelse med udviklings-
målet samarbejde med skolen, 
har FDF netværket med:

• Dansk Skoleidræt 
• Aalborg Kommunes fritidskonsulenter
• BUPL
• Skole og Forældre
• Kongeskærskolen i Allinge - samarbejde 

om morgensang på Folkemødet
• Altingets Børne- og ungenetværk
• Annette Lind, undervisningsordfører (S)
• DUF
• Friluftsrådet (Projekt friluftsliv i skolen)
• Undervisningsministeriets lærings-

konsulenter
• Herning Kommunes playmakere

b FDFs udviklingschef Bitten Schjødt Kjær og forbundssekretær Heidi Bak Nielsen mødtes med Annette 
Lind, undervisningsordfører (S) til en snak om FDFs bekymring for, at mange børn mangler et frirum i deres 
liv. Et frirum som foreningsliv kan tilbyde. Mødet kom tilfældigt i stand, efter hun havde deltaget i en relati-
onsleg på et møde blandt forbundssekretærerne. Forbundssekretærerne skulle gå ud i byen og finde en, man 
gerne ville have en relation til, og forære vedkommende en kop. 

Lærerstuderende  
som legeambassadører

Hen over sommeren 2017 har alle 
lærerseminarier fået udpeget en stu-
derende som FDF-ambassadør. Denne 
studerende har uddelt FDFs materia-
ler om skolesamarbejde og materialet 
”FDFs legegaven til Folkeskolen” med 
en invitation om at lege med.
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Fællesskab og 
Relationer Legen som frirum

FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for børn og unge.

Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen skaber frirum og lærer at indgå i forplig-
tende fællesskaber, og give kredsene redskaber til at lege godt. 

Siden landsmødet i 2016 har Legeudvalget arbej-
det benhårdt på at opdatere FDFs Legedatabase. Den er nu færdig.

 – Legedatabasen er FDFs primære inspirationsside til regelstyret 
leg, og den er gratis og åben for alle. Vi synes ikke, søgefunktionen 
har været tilfredsstillende i forhold til de krav, der er til søgemaski-
ner i dag, sagde daværende formand for udvalget, Peter Randorff 
Larsen. Derfor har det blandt andet været vigtig for udvalget, at 
databasen er let at tilgå og søge i.

Forinden havde udvalget et større oprydningsarbejde. 

 – Vi har omskrevet og generelt prøvet at skære ind til benet på 
Legedatabasen. Derudover har vi skåret ned på antallet af katego-
rier, opdateret legenes filtrer samt arbejdet med Legedatabasens 
visuelle udtryk. Vi elsker Legedatabasen, og kan se et stort potentia-
le i at gøre den bedre, sagde den tidligere formand.  

En ny legedatabase

b I FDFs Legedatabase kan man gå på opdagelse mellem alverdens lege. Så er det ligemeget, om man er på udkig efter en hurtigt pause-leg eller en længere, mere omfatten-
de leg.

I bladet med kategorierne
Legeudvalget har i løbet af de sidste to år, 
i hvert nummer af FDF LEDEREN, præsen-
teret en legekategori og givet mulighed 
for at fordybe sig i forskellene mellem 
bordlege og tonselege. 

Film, fotos og overskuelighed.

Michael Rasmussen, 41 år, FDF Ubby
- Først troede jeg, at der var, men jeg 
er gået fra at have seniorer til at have 
tumlinge og puslinge. Det er klart hos de 
mindste, legen fylder mest.
- Man kan mærke, at der har været mere 
fokus på leg – især i sammenhænge med 
voksne, for eksempel til ledermødet. Det 
blev for meget, så det er jeg stoppet med 
som kredsleder. Når det bare er os voks-
ne, kan vi egentlig godt lide at holde det 
adskilt. Men vi kan godt lide det, når vi 
leger med børnene og tonser derud ad. 
- Vi har altid brugt legen som en break 
eller som pause. Vi har ikke haft fokus på 
at få det mere ind i kredsen. 
- Den legematrix, vi fik på landslejren, 
har vi brugt meget hos væbnerne, efter 
vi er kommet hjem. Væbnerne efterspør-
ger, at vi tager på terningeløb, og det 
udspringer af den. På vores sommerlejr 
er vi nu begyndt at have et tema, som vi 
kører på tværs. Vi har både været sørøver 
og cowboys, og det kan måske være 
udsprunget af landslejren.

Mathias Badstue, 27 år, FDF Thisted 1
- Ja, det synes jeg helt bestemt. Hos os 
startede det allerede, da Legens Dag 
blev opfundet. Den har vi holdt fast ved 
lige siden og afholdte det igen i år. Det 
bruger vi en del energi på, og vi tog det 
nærmest på os som en hel opgave op 
til landslejren – med alle de forskellige 
lege, der blev tilgængelige. Så vi gik bare 
i gang med at lege for at få dem lært, og 
nu hygger vi os egentlig bare så meget 
med det, at hvis der eksempelvis er en 
lederflok, som er lidt presset på tid, så 
kan vi sagtens bare lege en hel aften. 
Ungerne synes, at det er helt fantastisk 
– og det er helt op til væbnerne og de 
store seniorer. Dem kan vi sagtens få 
engagerede. 

- Vi legede slet ikke før landslejren. 
Vi er måske lidt gammeldags anlagt og 
går stadig meget op i vores reb og rafter, 
kort og kompas og alt sådan noget. Vi 
har ikke leget tidligere, sådan som jeg 
kan huske det. Så har vi måske spillet lidt 
rundbold, men vi har aldrig før opfundet 
lege eller lavet nye twist på gamle lege, 
som vi gør nu.

Lærke Kramer Lysdahl, 18 år, FDF 
Odense 10 Dalum-Hjallese
- Jeg skiftede kreds lige umiddelbart efter 
landslejren, så det er svært at sige, om 
det er den nye kreds eller landslejren – 
men jeg tænker umiddelbart, at der er 
kommet mere leg. I min nye kreds har 
vi flere legende aktiviteter og mindre 
friluftsliv. Når vi har tid, der skal fyldes 
ud i løbet af et møde, leger vi. På det 
sidste har vi leget rigtig meget ”Kat i 
tørretumbler”. Legen er primært i vok-
sen-børn-relationer, men vi har også haft 
et ledermøde, hvor vi havde spiltema.

Er der kommet mere leg i kredsen efter landslejren? 

Legen fortsætter  
på Instagram  
#mereleg
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Fællesskab og 
Relationer

I juni rejste en delegation på 20 FDFere, bestående af frivillige, 
hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte, afsted mod Bornholm for 
at repræsentere FDF på årets Folkemøde. FDF var i år vært for tre 
begivenheder i Grundtvigs Telt, der satte fokus udviklingsmålene 
omkring leg og relationer. 

Fredag morgen var der morgensang sammen med elever fra 0. og 
1. klasse på den lokale folkeskole med sange fra March og lejr og 
Højskolesangbogen. 

Fredag eftermiddag afholdt FDF en debat, "Det kræver en landsby 
at danne et barn", om den tredje voksen - om træneres, lederes og 

læreres rolle i børns dannelse med panelgæster fra DUF, DGI, Red 
Barnet og Skole og Forældre.

Lørdag afholdte FDF en workshop om leg. Først med legeforsker 
emeritus, ph.d., Aarhus Universitet og formand for International 
Play Association Danmark, Carsten Jessen. Herefter førte Martin 
Gertz, medlem af Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, Birgitte 
Conradsen, næstformand BUPL og Chili Stengaard Bjerg Preisler-An-
dersen, næstformand Danske Skoleelever (og FDFer i FDF Roskilde) 
an i deres yndlingsleg.

20 FDFere til 
 Folkemøde i 2018 
FDFs folkemødedeltagelse på Bornholm i 2018 bød på  fællessang,  
dannelse og mere leg.

a Sofie Larsen 
fra FDF Pandrup 
fangede Lars Løk-
ke på Ungdom-
mens Folkemøde 
2017 til en snak 
om leg.

Gæster fra Dansk Skoleidræt, Danske Skoleelever 
og BUPL legede for i deres yndlingsleg, da FDF 
holdt lege-workshop på Folkemødet i juni 2018. 

FDF har tre år i træk deltaget i Ungdommens Folkemøde
Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for unge i tråd med Folkemødet på Bornholm. Her har deltagerne kunnet møde FDFs 
stand på pladsen, hvor FDFere har stået klar til at lege og fortælle nærmere om organisationen.
FDF har desuden hvert år arrangeret en workshop med titlen ”Leg gør os til mennesker!” med klassiske lege debat og et lege-laboratori-
um, hvor deltagerne selv skulle opfinde deres egen leg. I 2018 var 60 unge tilmeldt workshoppen.

Ungdommens Folkemøde med samtaler 
og workshop om leg

Magda Arand 16 år, Smededal Efterskole
Jeg har altid godt kunne lide at lege, så jeg synes, vi leger for lidt 
i vores alder. Derfor var det vildt fedt at være med til workshop-
pen - det er inspiration til, at vi skal lege mere, for eksempel når 
man ses med sine venner. Det er jo ikke sådan, at man bare ka-
ster sig ud i en leg, ligesom man bare begynder at spille musik, 
men det burde vi blive bedre til. Leg er jo ikke bare leg, det kan 
så mange ting. 

Tanja Elleby 15 år, Smededal Efterskole
Min opfattelse af leg er bare blevet forstærket af mine oplevelser 
i dag: Leg er fællesskab, fantasi og en måde at udfordre sin tan-
kegang på. Det er mega fedt! Jeg elsker at lege, og jeg har været 
rigtig glad for at være med til workshoppen.
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Fællesskab og 
Relationer 

Med en Go Play-stander ved byens havnebad 
giver FDF Svanninge-Faaborg byens indbyggere og turister en leg 
eller to med på vejen. Standeren er en god og nem måde at gøre 
opmærksom på FDF, mener kredslederen. 

- Vi har aftalt med kommunen og turistkontoret, at vi skal have 
oversat legekortene til tysk, engelsk og hollandsk inden foråret, så 
vi i hele turistsæsonen kan have legekort på fire sprog. Vi har rigtig 
mange turister i området, og vi vil gerne bidrage til, at de også kan 
lege og føle sig endnu mere velkomne, når de holder ferie om-
kring Faaborg, fortalte Mads Rasmussen, kredsleder i FDF Svannin-
ge-Faaborg, da standeren blev indviet i 2017.

Den sydfynske kreds har opsat den såkaldte Go Play-stander ved 
byens havnebad. Standeren er et system, der har plads til en række 
kort, som hver især har en leg på bagsiden – lige til at tage med.

At forbipasserende bare kan tage en leg med sig, gør derfor, at 
Go play-standeren ikke kræver andet af den enkelte kreds end en 
opfyldning engang imellem. Noget Mads Rasmussen fremhæver 
som en klar fordel. 

En måde at skabe synlighed på
- Det bedste ved Go Play-standeren er, at den hele tiden er der. Vi 
er ikke afhængige af, at en af lederne skal stå standby. Og så er det 

fedt, når man begynder at snakke med folk omkring den, at de så 
siger: “Hvor er det dejligt I har så stor fokus på leg, og at I samtidig 
beder de voksne om at lege med”. Men den fedeste ting set fra 
vores synspunkt er helt klart placeringen. Den kunne vi ikke have 
fået meget bedre, siger han og fortæller, at hele kredsen har støttet 
op omkring projektet.

Mads Rasmussen mener, at der er flere fordele ved at have en 
Go Play-stander i byen. Samtidig med, at den kan sprede leg, er det 
også en unik mulighed for at sprede kendskabet til FDF og kredsen. 

- Når man snakker FDF, ved Faaborg ikke rigtig helt, hvad det går 
ud på, og vi har måske ikke været gode nok til at vise, hvad FDF 
også er, siger Mads Rasmussen.

FDF Svanninge-Faaborg  
spreder leg ud over landets grænser

Flere legestandere i 2018
I 2017 blev der sat legestandere op i 13 byer over hele Danmark. 
I september 2018 er der blevet sat legestandere op i yderlige-
re 19 byer. Kredsene har forpligtet sig til at indgå aftale med 
kommunen om placering og løbende tilse standeren og fylde op 
med legekort. 

VM i leg 
272 patruljer fra hele FDF-landet var med, da Væbner-
mesterskabet, eller VM i leg, i 2018 kulminerede med 
finalen i Kristi Himmelfartsferien i København. Gennem 
finalens tre dage løste patruljerne mere end 40 udfor-
dringer, der var fordelt over hele hovedstadsområdet.

– Det sjoveste har været svævebanen. Man skulle skyde 
på mål for enden. Det var svært at ramme i mål – det 
gik rigtig stærkt, fortalte Joakim fra FDF Bagsværd-Sten-
gård.

– Forhindringsbanen var sjov. Jeg var bange i starten 
for, at de ville tabe mig. Jeg skulle bæres igennem. 
Vi kom i top fem i den post!, fortalte Trine fra samme 
kreds.

– I Væbnermesterskabet er leg en fast og central brik 
i udviklingen af den gode post og den gode fælles-
oplevelse. Håbet er at vores oplevelser inspirerer til 
leg i patruljen, når der skal løses poster og knækkes 
koder, men også på tværs af patruljerne i tidsrummene 
mellem poster og fællesleg. En patruljes legende fantasi 
og tilgang til de udfordringer de stilles over for er, i 
mine øjne, afgørende for et vellykket Væbnermester-
skab, siger formand for Væbnermesterskabet, Christian 
Cannon.
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Fællesskab og 
Relationer Lederfællesskabet og flere børneledere

Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne vil deltage aktivt i arbejdet med børn og 
unge. 

Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke relationerne mellem børn, unge og voksne i 
kredsen.

I 2014 til 2016 var der fokus på voksen-barn-relationen med dette 
udviklingsmål. Forbundssekretærerne har sat fokus på lederre-
kruttering med inspirationsaftner og en ny proces, som de tager 
ud i kredsene med. 

Landsforbundet har siden FDF Landsmøde 2016 arbejdet med at 
sætte fokus på lederrekruttering i kredsene under udviklingsmå-
let ’Fællesskab og Relationer’. I FDF er lederen den, som sætter 
rammerne og skaber indholdet for børnene. Det er den voksne, der 
møder børnene, og som er afgørende for det gode møde. Lands-
forbundet arbejder derfor med en række tiltag, der skal hjælpe 
kredsene med at blive flere ledere til at løfte opgaverne.

Hvordan rekrutterer kredsen i det daglige?
Vi bruger rigtig meget at dele opgaven i lederflokken. På den måde 
skaber vi et større muligt netværk, end hvis det kun var kredsle-
deren, der rekrutterer. Tidligere brugte vi ofte den klassiske ”Vi 
mangler ledere” på Facebook eller i vores netværk. Men det giver 
sjældent noget. Jeg tror mange forbinder det med den ’synkede sku-
de’ – det er der ingen, der gider. Man skal fokusere på den drøm, 
man har for sin kreds, og det man gerne vil opnå med flere ledere. 
DET VIRKER!
Emma, kredsleder FDF Hjortshøj

Voksenfællesskabet i fokus

Møde mellem hovedbestyrelse, 
 landsdelsledelser og Uddannelsesforu m
I marts 2018 mødtes FDFs hovedbestyrelse og landsdels-
ledelser med Uddannelsesforum for at drøfte ansvarsfordelingen 
i forhold til den grundlæggende lederuddannelse (UNG1, UNG2, 
UNG3, Nye Ledere og Mesterlære). På landsmødet i 2014 blev det 
vedtægtsbestemt, at alle ledere skal gennemgå den grundlæggende 
lederuddannelse, men ansvaret for den grundlæggende lederud-

dannelse er aldrig blevet placeret. Af vedtægterne fremgår det 
blot, at landsdelene i samarbejde med forbundssekretærerne skal 
gennemføre varieret lederuddannelse. Lederuddannelse i kredsene 
er ikke nævnt. Derfor har den grundlæggende lederuddannelse 
været oplevet ”hjemløs”, da ingen har været forpligtet på at afholde 
kurser. En ansvarfordeling er nu aftalt.

Partnerne forpligtende sig på at arbejde ud fra følgende 
ansvarsfordeling. Fordelingen evalueres om et-to år. 

UNG1: Kredsen afvikler – Uddannelsesforum vedligeholder materiale - ansatte 
bærer det ud.

UNG2: Kredsen afvikler - Uddannelsesforum vedligeholder materiale - ansatte 
bærer det ud.

Mesterlære: Kredsen afvikler - Uddannelsesforum vedligeholder materiale - ansat-
te bærer det ud.

UNG3: Landsdelen afvikler - Uddannelsesforum vedligeholder materiale - lands-
delsledelsen og ansatte bærer det ud.

Nye Ledere: Landsdelen afvikler – Uddannelsesforum vedligeholder materiale – 
landsdelsledelsen og ansatte bærer det ud.

Kredslederuddannelsen: Udvalg og landsdelen afvikler - Uddannelsesforum laver 
og vedligeholder materiale – Udvalg og ansatte bærer det ud.
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I 2017 stimlede ledere landet over sammen foran com-
puterskærmene for at løse opgaver til årets udgave af Lederfighten. 
Én af de kredse, der ikke kan få nok af konceptet, er FDF Aalborg 8 
Nr. Tranders.

 - Vi har meldt os til Lederfighten, fordi vi var med sidste gang, 
hvor vi var begejstrede for konceptet med onlineopgaver. Det er jo 
en slags Væbnermesterskabet for ledere. Vores tre hold er inddelt, 
så de daglige lederteams er på hold sammen.

Sådan lyder det fra Maria Harbo Thomsen, der er kredsleder i FDF 
Aalborg 8 Nr. Tranders. Den nordjyske kreds byttede det faste debat-
punkt på dagsordenen til ledermødet ud med en times opgaver fra 
Lederfighten. En udbytning, der har været med til, at lederne har 
sporet sig ind på ting, de ellers ikke ville.

- Lederfighten er en god måde at starte snakke om vanskelige 
situationer, finde ud af hvad de forskellige ledere har paratviden 
om, lege og så videre, fortæller hun.

Kom med en fortsættelse
Lederfighten fandt i 2017 sted fra den 18. september til 8. oktober. 
Lederfighten bestod af en række opgaver, som lederne sammen 
kunne løse fra kredshuset. Det var første gang siden 2014, at le-

deruddannelsen, der samtidig er en konkurrence, løb af stablen. Et 
koncept, som Maria Harbo Thomsen er begejstret for - derfor ønsker 
hun sig bedre forhold til at kunne engagere sig i opgaverne.

- Vi er glade for konceptet og ønsker os en fortsættelse næste sæ-
son. Vi ville nok have foretrukket et forløb i de mørke måneder eller 
en længere periode end tre uger, så vi måske også havde haft tid til 
at lave en hotspot-dag og gå lidt mere op i det. Det kan vi ikke nu, 
hvor alle hold arbejder hårdt på at få de nye klasser til at fungere, 
tager på de første lejre og i det hele taget udnytter de lyse timer, 
mens vi bedre kan være udenfor, afslutter hun.

Lederfighten Væbnermesterskab for ledere

Lederfighten i 2018
Fra den 8. oktober i uge 41 til uge 46 – hvor det hele afsluttes på 
landsmødet. 
– Lederfighten er nytænkende uddannelse for alle aktive ledere 
lige fra den nyklækkede senior til den garvede kredsleder. Leder-
fighten er uddannelse, sjov, samarbejde og diskussioner – og hvad 
I mere tilføjer er helt op til Jer, siger Nicklas Bjerg Hansen fra FDF 
Vejle 5, der er én af kræfterne bag arrangementet Lederfighten.

Kursus for nye ledere

Martin Tjørnelund, 36 år, FDF Stenderup-Kroager
- Jeg har tidligere været fodboldtræner, men det er noget helt 
andet at være FDF-leder: Når folk går til fodbold, kommer de 
bare for at spille bold, men til FDF er det en mere broget flok, og 
der er flere ting man skal tage højde for. Jeg manglede bag-
grundsviden om, hvad FDF er for en størrelse, og derfor valgte 
jeg at tage af sted på kurset.

- Kurset gjorde måske ikke, at jeg blev så meget klogere end 
før, men kurset gav mig alligevel et indblik i, hvordan er FDF 
er skruet sammen, og den baggrundsviden havde jeg ikke før. 
Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at det gik et spadestik 
dybere – måske med en form for sidemandsoplæring. Men jeg er 
uden tvivl glad for, at jeg valgte at tage af sted.

Martin Vest Hansen, 22 år, FDF Kolding 2
- Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at møde nogle andre, der 
også var nye i FDF. Man sidder jo med nogle spørgsmål, som de 
helt gæve FDFere, man er i kreds med, ikke tænker over og bare 
tager som en "selvfølge". Jeg vil dog sige, at både FDF K 9 og 
FDF Kolding 2. kreds har været utrolig gode og modtaget mig 
med åbne arme. Nogle ting er også blevet omstruktureret begge 
steder, fordi mine medledere godt kunne se, at det kunne laves 
om eller formuleres på en anden måde.  

- Jeg havde som sådan ikke nogle forventninger til kurset, 
men jeg synes, at sociale arrangementer som dette er med til at 
styrke og udvikle FDF, fordi nye ledere får et forum, hvor de kan 
drøfte spørgsmål med andre nye ledere, der måske sidder med 
samme spørgsmål eller overvejelser. 

- Det vigtigste for mig, når jeg laver aktiviteter i FDF, er, at man 
hygger sig og har det sjovt, og sådan var kurset også. Jeg synes 
dog, at det var meget "intro tungt" – når man er leder i en smule 
længere tid, er det nogle andre informationer, man godt kunne 
tænke sig. Disse kan selvfølgelig fås lokalt hos kredsen, men 
det kunne have været rart med info omkring kurser for seniorer, 
hvordan man eventuelt kan blive kursusinstruktør og andet i den 
stil. Jeg søger personligt dette, fordi jeg ikke kan blive mæt på 
nye oplevelser og skal prøve det hele.

- Jeg føler ikke at det nødvendigvis har klædt mig bedre på til 
at være leder, da jeg allerede havde været i gang med masser 
af FDF-aktiviteter, men jeg synes dog, det er vigtigt at have det 
som et tilbud til nye ledere, og jeg kan kun opfordre til, at man 
udvider det til alle landsdele.

Det siger deltagerne…

b Ledere fra FDF Viborg 1 var også med til 
Lederfigten i 2017.
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Fastholde flere medlemmer
Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og voksne fastholde flere medlemmer i længere 
tid.
Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og voksne spredes i alle kredse gennem værk-
tøjet ”Rundt om relationer” samt anden lederuddannelse.

FDF-ledere har en særlig rolle i børns liv konkluderer rapport, der 
også peger på vigtigheden af, at voksne kan balancere mødet 
mellem udfordringer og tid til samtale. Det er med til at fastholde 
børn og unge i FDF.

Fastholdelsesundersøgelsen, der er udarbej-
det af CUR Center for Ungdomsstudier, er baseret på observationer 
og 100 interviews med børn, forældre og ledere i otte kredse, der 
er geografisk fordelt. Kredsene er udvalgt, fordi de alle er gode til 
at fastholde børn og unge. Alle de besøgte kredse var gode til at re-
kruttere puslinge, tumlinge og pilte, og nogle steder var der endda 
oprettet venteliste. Derimod var der ikke en eneste af kredsene, som 
selv mente, de var mestre i at fastholde væbnere, seniorvæbnere og 
seniorer.

Et positivt modspil
Både børn, ledere og forældre mener, at en af kvaliteterne ved FDF 
er, at man kan være, som man er - uden at skulle præstere. FDF 
opleves som et frirum. FDF bliver set som et positivt modspil til den 
præstationskultur, børnene ellers er en del af. En kultur de både 
møder i skolen og til andre fritidsaktiviteter, hvor man i højere grad 
skal præstere for at være en del af holdet. Men det bliver dermed 
også FDFs største udfordring, når de ældste får for mange fritidsin-
teresser, og forældrene beder dem skære ned.

”Grunden til at jeg ikke skar håndbold væk, var fordi det har 
været en rigtig stor del af mig [...]. Jeg skal også bruge det, når jeg 
tager på efterskole og videre rundt. [...] Og så tænkte jeg, at FDF jo 
ikke er en fritidsinteresse, jeg sådan skal bruge i min undervisning 
og videre hen. Så det var det, der lå mest til højrebenet til at blive 
skåret væk” (Pige 14 år, tidligere medlem).

Det tyder på, at de unge efterspørger, at der kræves noget af 
dem, eller at FDF i højere grad byder på noget, de kan blive passio-
neret omkring. 

- Omvendt kan man jo også vælge at drage den konklusion, at 
unge i dag ikke oplever det som legalt at prioritere noget, der ikke 
har direkte nytteværdi, fordi de hele tiden mødes med et krav om at 
skulle præstere i alle andre sammenhænge. Det er da bekymrende, 
siger FDFs udviklingschef, Bitten Schjødt Kjær.

Det man får med sig
Det viser sig samtidig at være en generel udfordring for FDF, at det 
kan være svært at sætte ord på, hvad man egentlig får med sig i sin 
tid i organisationen. Lederne lægger vægt på at give børnene gode 
sociale færdigheder som samarbejdsevner og tolerance. Enkelte 
unge nævner samarbejdsevner, og dét, at frirummet giver mod til at 
være åben. Det samme er der også forældre, som peger på.

”Altså vores ældste søn har ikke været så modig, han har altid 
gemt sig selv lidt, og han er en, der er sprunget ud og tør at være 
modig – han tør at gøre ting, der er anderledes end de andre. Og 

det, synes jeg, er et kæmpe mod at have, at man kan stille sig op, 
og synes det er fedt, man ikke har været i bad i otte dage og allige-
vel er fantastisk som person. Så mod er en af de ting, man får med 
sig fra FDF – at man tør stille sig frem foran andre, som den man er” 
(Forældre til senior).

-  Undersøgelsen viser, at vi skal blive bedre til at beskrive, hvad 
FDF giver med i rygsækken, for FDF giver mere end fællesskab og 
gode oplevelser, som er nogle af de vendinger, vi som FDF-ledere 
ofte bruger til at forklare FDF. Vi skal kunne sætte flere ord på det, 
man får med, siger Bitten Schjødt Kjær.

Derfor stopper man
En del børn stopper, hvis deres venner stopper eller i overgange, 
når man skal på efterskole eller i skiftet mellem pilt til væbner. En 
kreds har derfor flyttet oprykningen til efterårsferien og dermed 
formået at mindske frafaldet.

Der sker desværre også en del frafald, fordi de unge oplever, at 
programmet ikke bliver holdt. Rapporten slår fast, at der skal være 
et program med aktiviteter for dagen, og programmet skal holdes, 
ellers bliver man skuffet. Undersøgelsen viser en tendens til, at man 
overlader de ældste FDFere til de yngre og mere uerfarne ledere, 
som måske også er mere ustabile. En kreds har haft fokus på at 
blande lederkræfterne mere.  

Relationerne i kredsen
Relationer er generelt noget, der arbejdes med i kredsene og fylder 
meget blandt lederne. De har både fokus på relationerne mellem 
børnene og relationerne mellem børn og ledere. Hos børnene 
fylder barn-barn-relationen mest. Man kommer til FDF for at være 
sammen med sine primære venner. Men det bliver en udfordring, 
hvis FDF kun er et sted, man mødes med sine venner. Det kan man 
også gøre andre steder, og så er man mere sårbar, hvis en fra venne-
gruppen stopper. Derfor har en del kredse også fokus på at blande 
børnene og skabe relationer på tværs, så man er mindre sårbar, hvis 

nogen stopper. Med tiden – omkring seniorvæbneralderen –  er der 
en tendens til, at sekundære venner, man har mødt i FDF, bliver til 
primære venner.

Børnene er klar over, at lederne er anderledes end lærerne i 
skolen. De karakteriserer lederne som en slags venner, og FDF som 
et sted, hvor man får lov til at prøve noget, man ikke får lov til andre 
steder.

Forældrene har blik for, at lederne i FDF bliver forbilleder for børn 
og unge i deres måde at være og handle på.

”Jeg ser modige ledere. Vi kom ned og hentede vores drenge. De 
havde været her til overnatning. Så ser man to fuldvoksne mænd 
stå og have en dansekonkurrence mod hinanden, hvor børnene for-
tæller, hvordan de skal danse: ”Nu skal I danse western træskodans, 
nu skal I danse disko”. Og de der to mænd, de gik 100 procent op i 
det – at der står to voksne mænd og gør det, det får jo børnene til 
at tænke, at ”det vil jeg også”. […] når man ser det som barn – nogle 
modige voksne, der er ligeglade med, hvad andre tænker, så får 
de jo også selv ”det kan jeg også”. Så jeg tror bestemt, de ser op til 
deres ledere” (Far til to drenge).

Plads til samtalen
Lederne nævner selv, som noget af det særlige ved FDF, at de har 
tid til at samtale. Noget børn og unge måske ikke oplever så mange 
andre steder. Men rapporten peger på, at det er vigtigt, at lederen 

kan balancere strukturen for mødet, så der bliver plads til både 
aktivitet og samtale.

- Ingen skal være i tvivl om, at voksne i FDF har noget på hjerte, 
at de både giver plads til samtale og gør meget for at lave et godt 
møde med spændende aktiviteter. Der er potentiale for at få gode 
samtaler børn og voksne imellem, men undersøgelsen viser, at det 
er lederen, der skal tage initiativet og skabe rum for samtalen, siger 
Bitten Schjødt Kjær.

“Jeg ser modige ledere. Vi kom ned 
og hentede vores drenge. De havde været 
til overnatning. Så ser man to fuldvoksne 
vokse stå og have dansekonkurrence mod 
hinanden, hvor børnene fortæller, hvordan 
de skal danse

 
 FAR TIL TO DRENGE

“ Ingen skal være i tvivl om, at 
voksne i FDF har noget på hjerte, at de 
både giver plads til samtale og gør meget 
for at lave et godt møde med spændende 
aktiviteter. Der er potentiale for at få gode 
samtaler børn og voksne imellem

 
 BITTEN SCHJØDT KJÆR

Ny rapport slår fast  
Voksne i FDF har en særlig rolle i børns liv

b FDFere karaktereriserer deres ledere som en slags venner, og FDF som et sted, hvor man får lov til at prøve ting, man ikke får lov til andre steder. 
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Hvorfor valgte I at holde mødet?
-Vi lavede en organisationsændring herude, og det har givet noget 
godt i vores kreds. I forbindelse med det, talte vi om, at vi havde 
været i gang i så lang tid, at det kunne give mening at få Jeppe ud 
(Sølvberg Strauss, forbundssekretær i FDF Landsdel 2, red.). 

- Vi valgte at tage udgangspunkt i fastholdelsesrapporten, for det 
gav mest mening for os at fokusere på børnene, når vi skulle finde 
ud af, hvilke mål vi ville have i kredsen. Vi kunne godt tænke os at 
have en debat om, hvorfor vi er her, og det blev så flettet ind under 
fastholdelse.

- Vi har ikke haft problemer med fastholdelse, men det virkede 
som et rigtig godt udgangspunkt for at snakke om, hvad det er vi 
skal, og hvorfor vi er her: Vi er her jo på grund af børnene. Og hvad 
betyder det så, at vi skal gøre? Vi skal sørge for, at der er de samme 
ledere på alle holdene, at der er gode aktiviteter og så videre.

Hvordan foregik mødet?
- Kredsledelsen indledte med en leg – det var et let lille billedlotteri, 
hvor vi hver især havde fået en dyrelyd, og så skulle Jeppe parre os. 
Der var en, som var en dåse makrel i tomat, og så kunne vi grine af 
det og få løsnet skulderne lidt.

- Jeppe fremlagde fastholdelsesrapporten: Hvad der stod i den, og 
hvad det betød. Det var rigtig gode oplysninger, og mange spurgte 
ind. Jeppe havde lavet nogle plancher, hvor han havde skrevet: 

”Hvordan ser den ideelle leder ud?”, ”hvad tænker den ideelle leder 
på?”, ”hvad er det gode børnemøde?” og så videre.

- Til sidst tog vi en snak om det og forsøgte at lave et FDF Nør-
ager-lederideal. Noget vi alle sammen kunne være enige om, at hvis 
man er sådan her, så er man godt på vej. Vi fik lavet en virkelig god 
leder på det møde, og vi var enige om, hvordan det skal køre, og 
hvordan børnene skal behandles. Nu har vi fået det italesat og kort-
lagt, så vi har et langt bedre overblik: Hvorfor er vi ledere? Det er vi, 
fordi vi godt kan lide børnene, og vi skaber nogle gode relationer – 
både mellem os, men også mellem børnene. 

Hvad har I taget med jer i den nye sæson?
 - Det er måske gået 40 procent tabt, men det ligger helt klart i bag-
hovedet, og vi brugte helt konkret det her lederideal, da vi planlag-
de program for det sidste halvår i 2018. Hvor vi tidligere kunne have 
sagt, at vi bare skulle lave rundbold med glidebaner imellem, så 
stiller vi nu spørgsmål til det: Hvad gør vi ved den her aktivitet, så vi 
får relationer til de unge – og de får relationer til os? Vi har fået en 
helt masse briller, vi kan tage på, så vi sørger for, at de ved, hvad det 
handler om, og overførselsværdien bliver sikret. Det har helt klart 
givet en større forståelse for FDF. 

Landsmødet vedtog i 2016 at opretholde for-
søgsordningen i 2017 og 2018, så medlemmer fra nul til fire år ikke 
opkræves kontingent fra landsforbundet. Der skal sikres, at kredse 
med familiearbejde registrerer medlemmerne i Carla og opkræver 
mindst 75 kroner i medlemskontingent jf. FDFs vedtægter. 

I juni 2018 var der 210 indmeldte nul til fire-årige i Carla. Oftest 
mødes man én til to gange om måneden, hvor forældre og børn 
kommer til allerede planlagte aktiviteter. Kredsene opkræver et sted 
mellem 100 kroner og 475 kroner halvårligt. 

Ved en eventuel afskaffelse af kontingentfritagelsen for de nul til 
fire-årige, er forestillede konsekvenser meget forskellige fra kreds til 
kreds. I nogle tilfælde vil man holde op med at lave familie-arbejde, 
i andre vil man stoppe med at melde de nul til fire-årige ind. I andre 
kredse vil man hæve kontingentet, mens nogle også nævner ”ingen 
ændring” - andet end på kredsens egen bundline. 

Kommunale udfordringer på tilskud nævnes også som en bekym-
ring i forhold til kontingent og familiearbejdet. I nogle kommuner 

er medlemstilskuddet de nul til seks-årige ned til 10 procent af 
tilskuddet for børn og unge over seks år. 

FDF Nørager Et fælles leder ideal  
har  givet et bedre overblik
Hvordan er den gode leder, og hvad er det gode børnemøde? Det var bare to af de ting, 
der var på bordet, da FDF Nørager før sommerferien satte fokus på fastholdelse sammen 
med kredsens forbundssekretær. Et møde, der har været med til at skabe en bevidsthed 
blandt kredsens ledere, fortæller kredsleder, Jens Greve Brix Mikkelsen.

Forsøgsordning  
kontingent fritagelse 0-4 år
Der er i dag 70 kredse, som laver familiearbejde eller planlægger at starte det op. 
 Mødefrekvensen er mellem én gang månedligt og én gang ugentligt. 

Overgang fra familiearbejdet
Når man bliver så gammel, at man skal videre i puslingeklassen, 
venter en spændende FDF-oplevelse, som er noget anderledes 
end møderne i familie-FDF. Samtidig skal mor og far tage stilling 
til, om de skal fortsætte deres FDF-liv som ledere i kredsen. 
Derfor er der lavet et materiale, som kan hjælpe kredsen med at 
sikre en god overgang for børn og forældre fra familie-FDF og 
over i kredsen. 
Se mere på FDF.dk/familie

Familielejr på Sletten atter en gang
Både i 2017 og 2018 var der familielejr på Sletten. I 2017 var det 
et udvalg med Nikolaj Fuglsang som formand, der arrangerede. I 
2018 var det Jakob Hvidsten Ørstrup og Martin Brun Jensen, der 
stod for lejren. I 2017 var der 117 deltagere,  
og i 2018 var der 136 med på lejren.

Landsmødet 2016 vedtog at forlænge forsøget med kontingentfritagelse for medlemmer på 0-4 år. 
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Fællesskab og 
relationer FDF skal være et frirum for alle

På landsmødet i 2014 blev der vedtaget at sætte fokus på relationer mellem børn og ledere og fæl-
lesskabet mellem børn. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2016.

Fællesskab og 
relationer

Ungdomsdemokrati 
og ladsdelsledelser

Tænketanken fik til opgave gennem oplæg fra tænketankens 
medlemmer og fra eksterne at diskutere og belyse FDFs holdning til 
værdien af et fællesskab samt beskrive FDFs pædagogiske praksis. 
Tænketanken har også drøftet, hvad lederen i FDF har mest brug for 
af uddannelse, værktøj og eventuelt udgivelser. 

Henrik Thoftgaard, FDF Aulum, har været formand for tænketan-
ken.

- I FDF er vi gode til, i fællesskab, at være sammen og at være 
sammen om noget. Det, vi gør, har betydning og ikke mindst de 
sammenhænge, vi gør det i. FDF er ikke et tilfældigt fællesskab. Vi 
vil hinanden, og relationerne har afgørende betydning. De bekræf-
ter og anerkender os som mennesker, sagde Henrik Thoftgaard i 
FDF LEDEREN tilbage i december 2016. 

Landsdelens forretningsorden 
En arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver landsdel har mødtes to gange for at udarbejde forslag til en standard-for-

retningsorden, der kan danne grundlag for landsdelsledelsen egen forretningsorden. Forretningsordenen rammesætter en 

lang række formalia omkring møder i og omkring landsdelsledelsen.

Tænketanken for  
fællesskab og relationer
Som en del af strategien for fællesskab og relationer etablerede FDF en tænketank, der 
skulle diskutere og belyse FDFs holdning til værdien af et fællesskab og beskrive FDFs 
pædagogiske praksis.

Medlemmer af Tænketanken  
for Fællesskab og relationer
Sune Lohse FDF Måløv

Nicolei Beier FDF Landsdel 6

Jonathan Kunisch Kursusleder, seniorkursus

Rasmus Kolby Højskoleforeningen

Lene Hvilsom Larsen FDF Storvorde-Sejlfod

Rune Kløve FDF Hjortshøj

Lene Thanild Schøler
FDF Landsdel 2 og  
FDF Viborg 1

Jacob Zakarias Skolernes fællesudvalg

Christian Hougaard-Jakobsen Skolernes fællesudvalg

Helga Kolby Skolernes fællesudvalg

Lene Skovsted Lederuddannelsesudvalg

Lisbeth Rodenberg Lederuddannelsesudvalg

Anne-Katrine Sylvest Hovedbestyrelsen

Kim Koch Rasmussen Hovedbestyrelsen

Thomas Hundebøll 
FDF Aarhus 2, kursusleder,  
seniorkursus

Bitten Schjødt Kjær Udviklingschef i FDF

Morten Skrubbeltrang FDFs daværende generalsekretær 

Mette la Cour Forbundssekretær

Henrik Thoftgaard Formand for tænketanken

Et dyk ned i FDFs pædagogiske praksis
I forbindelse med udviklingsmålet Fællesskab og Relationer i 
2014, blev der i 2016 nedsat en tænketank, der skulle arbejde 
med FDFs pædagogiske praktiske. Tænketanken bestod af 19 
personer med forskellige tilknytninger til kredse, landsdele, 
skoler, hovedbestyrelsen og udvalg. Der har været afholdt fem 
møder: Første møde fokuserede på begrebsdannelse inden for 
fællesskab og relationer. Derpå fulgte tre møder med temaer 
og oplæg fra eksterne, som belyste FDFs pædagogiske praksis. 
Det sidste møde fokuserede på at beskrive FDFs pædagogiske 
praksis. I FDFs ambitionen og værdier fandt man beskrivelser af 
og perspektiver på FDFs pædagogiske praksis, og blev klogere 
ved at sammenholde disse.
 Arbejdet blev afleveret til hovedbestyrelsen marts 2018.

15-års valgret
På landsmødet i 2016 blev det, som opfølgning på de 
nye tipsregler fra DUF, vedtaget at indføre 15 års valgret 
i FDF. Det betyder, at 15-17-årige fremover kan vælges 
til kredsbestyrelse, landsdelsledelse og hovedbestyrelse, 
og at de potentielt skal kunne udgøre flertallet i disse 
organer, hvis de kan få stemmer nok. Samtidig har 
DUF slået fast at alle medlemmer også en 16-årig skal 
kunne vælges til formand og alle andre centrale poster. 
Det betyder nu, at FDF bliver nødt til at kigge lidt mere 
grundlæggende på kredsbestyrelserne, der i dag er 
sammensat som en bestyrelse med repræsentanter fra 
forskellige valggrupper.
Hovedbestyrelsen vil på det kommende landsmøde 
komme med forslag til vedtægtsændringer omkring valg 
og sammensætning af kredsbestyrelserne, som imøde-
kommer DUFs krav til medlemsdemokrati.

Styrkelse af ungdomsdemokratiet
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra lands-
delene, samt to forbundssekretærer har mødtes 
og udarbejdet et inspirationskatalog, der dels 
afdækker, hvad landsdelsledelserne allerede gør, 
dels kommer med forslag til, hvordan landsdels-
ledelserne kan styrke ungdomsdemokratiet. 

b Der blev både talt og lyttet, tænkt og skrevet under møderne i Tænketanken for 
Fællesskab og Relationer. 
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I FDF er der cirka 150 voksne, som laver FDF 
på tværs af landsdele: i udvalg, i projekter, arbejdsgrupper, i redak-
tioner og som kursusledere. Dem har vi givet en fælles betegnelse: 
FDFs Arena. Eller bare Arenaen. Målet har været at inkludere alle i 
et fællesskab, som FDF ikke har mønstret på samme måde tidligere. 
Du kan se oversigten over alle enheder i Arenaen og læse om dem 
på FDF.dk/arena.

Med Arenaen har det været ønsket at gøre mere end blot at finde 
en overordnet betegnelse. Det er målet, at FDF får en mere transpa-
rent og tilgængelig rekrutteringskultur, og at Arenaens enheder alle 
arbejder med opgaver som omfavner og udbreder FDFs ambition. 

Rekrutteringskultur
FDF er optaget af at arbejde for og med gode relationer - også 
blandt voksne. De fleste ledere vil gerne lave FDF med deres venner. 
Og ofte bruger lederne relationerne til at arbejde for sig, når de 
gerne vil have nye folk med i et udvalg eller en arbejdsgruppe. 
Flere kalder dette for en ’prikke-kultur’ - et ord som kan bringe 
forskellige følelser i spil. Det kan have en positiv side, for hvis man 
bliver opfordret til noget, føler man sig værdsat og prioriteret. Men 
det har til tider også en mere negativ klang, da det kan betyde en 
lukkethed og et mere snævert fællesskab, som kan være ugennem-
skueligt at komme med i. Arenaen skulle gerne få skabt en kultur, 
der rummer både ’prikkekulturen’ og en mere åbne og transparente 
tilgang. 

FDF har allerede nu gjort et par tiltag for at omfavne dette. 
• Flere frivillig-job-opslag er blevet tilgængelige på FDF.dk og delt 

på Facebook. 
• Alle sidstegangsdeltagere på seniorkurserne får et oplæg om de 

muligheder, de har i FDF, udover kredsarbejdet, samt efterfølgen-
de direkte mails i det kommende halvår med mulighederne for at 
lave FDF i Arenaen. 

• Speeddating på Seniorfestival, Midtvejsdebat og FDF-kurset mel-
lem Arena-folk og kredsfolk.
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FDFs Arena
Udvalg, projekter, arbejdsgrupper, redaktioner og kursusledelser samles fremover under 
 fællesbetegnelsen FDFs Arena.

• Mere tilgængelig information om de enkelte enheder i Arenaen 
på FDF.dk.

• Fælles rekrutteringsmateriale.

At arbejde i ambitionens retning
FDF har et formål, som alle i Arenaen arbejder for. Ambitionen 
synliggør hvilke områder, det kan give mening at lave handlinger 
indenfor. Det er ønsket, at dette afspejles i Arenaen. Det sidste års 
tid har hovedbestyrelsen arbejdet for at skabe fire ambitionsudvalg, 
som kan skabe handlinger inden for hvert af de fire områder: leg, 
tro, relationer og samfundsengagement og at være vidensmag-
neter og repræsentere FDF i de relevante miljøer. Det bliver fire 
grupper, som med de oplistede overordnede opgaver kommer til at 
arbejde helt forskelligt. Status på disse udvalg er, at legeudvalget 
er etableret, Trosudvalget har været godt i gang i halvandet år, og 
snart kommer et samfundsengagerende udvalg til. FDF har siden 
landsmødet i 2016 haft en tænketank for relationer. Efter dennes 
afslutning arbejdes der med at nedsætte et udvalg, der videreføre 
tænketankens arbejde. 

Sidste år var FDF vært for Eastercourse/
Eurocourse. Vi ville gerne vise, hvad FDF 
er og kan. Vi tog udgangspunkt i ambiti-
onen i forhold til programmet og endte 
med et kursus, der hed ‘Playing your 
way to democratic citizenship’. Her fik 
vi kombineret leg og samfundsengage-
ment. Legen er demokratisk i sig selv og 
spiller godt sammen med samfundsen-
gagement. Deltagerne fik blandt andet 
et oplæg om demokrati som livsform - 
herunder at legen kan bruges til at forstå 
samfundet. For hvis man ikke er enige i 
reglerne for at lege en leg, kan det blive 
svært. Ligesom hvis man ikke er enige 
om reglerne for et samfund. Vi brugte 
selvfølgelig også legen aktivt: Deltagerne 
fik til opgave at skrive nogle ord på nog-
le papkasser, sådan at man kunne sætte 
dem sammen. Eksempelvis var der nogle 
der satte ‘tillid’ og ‘tonse’ sammen, og så 
skulle de lave en leg som indeholdte de 
to begreber. Ambitionen var med til, at vi 
som udvalg fik sat ord på hvad FDF kun-
ne, og hvad vi kunne tilbyde i et kursus 
til vores europæiske legekammerater. 

Christine Lund, Internationalt udvalg

I Arenaen er der god mulighed for at 
arbejde nærmere med ambitionen. I 
Trosudvalget arbejder vi meget med 
ambitionspunktet ”tro”, men vi bruger 
også de andre punkter ved eksempelvis 
at tale om det samfundsengagerende ar-
bejde med kirken, relationer som skabes, 
når man arbejder med tro, både barn 
til barn, leder til leder og leder til børn 
og ikke mindst, hvordan man kan skabe 
legende tilgange til tro. Når vi så mødes 
med de andre udvalg og arbejdsgrupper 
i Arenaen, får man altid nye perspektiver 
med hjem, til hvordan vi kan arbejde 
videre med hele ambitionen.

Anna Berg, Trosudvalget

Sådan arbejder Arenaen med ambitionen

Ambitionen ligger til grund for 
indholdet i de nye kredsledermoduler, 
som man kan finde i landsdele og på 
FDF-kurset. Vi har netop revideret Ung1 
og Ung2-materialet, hvor ambitionen og 
værdierne også har en markant indholds-
del, og vi skal også bruge ambitionen i 
vores arbejde med at revidere materialet 
om mesterlære. Til vores egne møder i 
uddannelsesforum, vil man kunne se en 
klar linje til ambitionen. Vi starter eller 
slutter mødet af med en refleksion om 
tro, og vi spiser sammen for at danne 
bedre relationer til hinanden. Vi har 
selvfølgelig også mindst én leg til sådan 
et møde. At være samfundsengageret 
kan komme til udtryk på mange forskel-
lige måder, lige nu bruger vi Silkeborg 
Højskole som vores mødested og bruger 
eleverne i vores arbejde med uddannel-
se. På den måde inddrager vi samfundet 
i både vores møde og i vores arbejde 
med at lave uddannelse i FDF. Det nye, vi 
skal til at lave i her i efteråret, er nogle 
webinarer, og der skal ambitionen også 
skinne tydeligt igennem.

Jonathan Kunish, Uddannelseforum 
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August 2018 - Verdenslejr på Filippinerne 
FDFere blev klogere på  bæredygtighed på 
verdenslejr på Filippinerne.

Februar 2018 - Tur til Tallinn gav nye perspektiver
Sammen med deltagere fra tre andre lande drog en 
gruppe FDFere mod Estland for at blive klogere på 
både kristendommen og andre trosretninger.

Oktober 2017 - Med DUF i Ukraine
Siden juni har fire repræsentanter 
fra FDF deltaget i DUFs Explore-
Ukraine. 
Forløbet har budt på tre kursusdage 
og en fem dages tur til Ukraine og 
givet indsigt i landets foreningsliv.

April 2017 - Hele verden på kursus i påsken
I påsken har 33 internationale deltagere mellem 18 og 25 
år været samlet til et kursus om demokrati, medborger-
skab og formidling gennem leg. 
Denne gang blev kurset afholdt i Danmark.

August 2018
Seks FDFere tog til festi-
val i Transsylvanien hos 
IKE, en af vores søsteror-
ganisationer. Her deltog 
de i workshops, samta-
ler, koncerter og dans. 
FDFerne introducerede 
de andre deltagere for 
nogle FDF-lege.

Voksen i FDF Forbundskurser

Ung i FDF Kredskurser

Voksen i FDF Landsdelskurser

Ung i FDF Forbundskurser

Voksen i FDF Kredskurser

Ung i FDF Landsdelskurser

Kredsledermoduler     •

Bestyrelseskursus     •

Lederskole     •Seniorkursus •

Seniorvæbnerkursus •
• Seniorarrangementer

• Uddannelsesaftener

Efterårskursus •

• SpecialkurserKlatringSejladsLandsorkestersamling

Internationale kurser

Ung leder 1 •

Ung leder 2 •

Ung leder 3 •

Lederfighten •

• Efterårskursus

• Instruktøruddannelse

• Lederkursus

• SpecialkurserKano
Klatring

Sejlads
Landsorkestersamling

Internationale kurser
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7.-8. klassekursus •

Kurser i FDF

Så mange var på 
 kursus i 2017: 1865

FDFs KURSUSKATALOG

EFTERÅR 2018

 

Har du aldrig været  

på kursus i FDF før? 
3

Er du seniorvæbner 

og klar til en uges 

 venskab, kreativitet  

og leg?

7

Er du en senior 

med hang til unikt 

 sammenhold og vilde 

oplevelser?  

11

Er du senior, og 

længes du efter tid til 

 for dybelse, nærhed og 

fantasifulde aktiviteter?

19

Er du mest til musik  

og Star Wars?
27

Har du det bedst højt  

til vejrs? 

31

Har du mod på at 

møde unge fra andre 

kulturer?

33
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Lederkursus

Seniorvæ
bnerkurser

Seniorkurser

7.-8. klassekurser

Internationale kurser

0

200

400

Samlet katalog 
Et samlet kursuskatalog for alle kurser er blevet udsendt 
sammen med BLUZ siden januar 2017. Heri samles alle kur-
sustilbud for unge på forbundsplan i det kommende halvår.  

FDFs kurser

Internationalt udvalg spreder sig og trækker tråde på tværs af breddegraderne. Her er 
et udpluk af nogle af de mange aktiviteter, udvalget har været en del af.
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Band Søren  Vestergaard

BLUZ Mia Fanefjord Hansen

Ejendomsudvalget Peter  Jeppesen

Familielejren
Jakob  Ørstrup
Nikolaj Fuglsang

Nuværende

FDF LEDEREN Christina Gro Hansen

FLUX Mia Fanefjord Hansen

Fællesudvalget for skolerne Helga Kolby Kristiansen

Internationalt udvalg Dennis Jim Frederiksen

Lederfighten
Nicklas Bjerg Hansen
Mathias Pape Stausgaard Andersen
Jesper Juul Severinsen

Leg
Lene  Pfeiffer
Simon Stagis Nielsen
Peter Randorff Larsen

Nuværende

Nuværende

Legefriluft Tomas Bahn Kolind Vilstrup Afsluttet

March og lejr-udvalget Kræn Bech-Petersen

Myanmar
Andreas Gammelgaard Lauritsen
Mona Solsø Holm

Efterårskursus
Jan Olav Skogøy
Lise-Lotte Tilsted

Seniorfestival
Jakob  Fauerskov
Søren  Vestergaard

Seniorkursus Sletten

Majken Østergaard
Johan Burlund Fink
Stine  Lundsgaard
Jonathan Kunisch

Nuværende

Seniorkursus Vork

Emil Gaarde
Esben Thanning-Dahl
Thomas Holmgaard Hundebøll
Troels Rasmussen

Nuværende
Nuværende

Sille og Sigurd Mia Fanefjord Hansen

Socialudvalget Simon Kangas Larsen

Trosudvalget Anna Korsgaard Berg

Uddannnelsesforum Jonathan Kunisch Eriksen

Ungdommens folkemøde
Laura Visbech Aarøe
Sara Lentz Jørgensen

Væbnermesterskabet
Christian Cannon Jensen
Marie Krogsgaard Holmriis

Nuværende

Folkemødet
Christine Ravn Lund
Sara Lentz Jørgensen

Delegationsleder DUF
Rune Kløve Junge 
Sara Lentz Jørgensen

Legens Dag Diana Hansen

Arenaformænd 2017-2018
FDF Lederkursus
Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (nuværende)

Simon Stagis

Johan Burlund Fink

Rune Kløve Junge

Instruktørkursus
Amalie Kyndesen (nuværende)

Simon Stagis

Jonathan Kunisch

7.-8. klassekursus: Hardsyssel
Lykke Bitsch Overgaard

Julie Abildgaard Buur

Landsorkestersamling
Jan Olav Skogøy

Marie Snedker

Kano og kanokurser
Johnny Nielsen

Peder Bertram Andreasen 

Søren Andersen

Internationale kurser
Louise Haubro (nuværende) 

Peter Alkjærsig

Seniorvæbnerkursus på   
Midtsjællands Efterskole
Benny Legaard Buur (nuværende)

Susanne Toft Nielsen (nuværende)

Carsten Nydal Bergqvist

7.-8. Klassekursus: Rysensteen
Andreas Nielsen (nuværende)

Nicolai Pelzer (nuværende) 

Stine Lundsgaard

Jesper Nord

Camilla Pelzer

Seniorvæbnerkursus:  Hardsyssel 
 Efterskole
Allan Simmelsgaard Broe (nuværende)

Helene Herold Michaelsen (nuværende)

Line Falkesgaard Kristensen (nuværende)

Anna Skjold Knudsen

Anna Ebbensgaard

Seniorvæbnerkursus:   
Kongeådalens Efterskole
Morten Schmidt (nuværende)

Mads Wermuth (nuværende)

Anne-Lene Jöhnk (nuværende) 

Tina Mätzke Knudsen 

Klatrekurser
Susanne Skov Nielsen

Ulrik Stephansen

Nicklas Nygaard Larsen

Bjarne Holm Lorenzen

Fire år med 
Myanmar 
Minglabar Myanmar har 
været det internationale 
projekt i FDF og KFUM og 
KFUK siden 2014. Projektet 
udløber i 2018. Projektet 
samarbejder med Danmissi-
on, Silkeborg Højskole og tre 
organisationer i Myanmar: 
YMCA, YWCA og Shalom. 
Målet er at styrke unge fri-
villiges engagement i deres 
civilsamfund.
I Danmark har kørt en 
oplysningskampagne. Der er 
trykt et aktivitetshæfte, der 
er lagt geochaces ud i hele 
Danmark, og der er fordelt 
25 aktivitetskasser i landet, 
som har kunnet bookes. 
En del af kampagnen er 
at samle penge ind til de 
frivillig i Myanmar, så de har 
mulighed for at opkvalifice-
re deres kompetencer til at 
drive forening, lave events 
for børn og unge, undervise 
i lederskab, sundhed, dialog, 
medborgerskab med mere.
I Myanmar har projektet 
arbejdet for at bygge 
fundamentet til en ny tid 
gennem to projekter: Det 
fælles projekt “Foundation 
for Change Myanmar” og 
Shaloms arbejde i Myanmar 
gennem Danmission.
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Siden landsmødet i 2016 har der været arbejdet med FDFs profil og udtryk. I juni 2018 tog hoved-
bestyrelsen på rundtur til landsdelene for at fortælle om arbejdet.

Landsmødet vedtog i 2016, at der skulle arbej-
des på at skabe sammenhæng mellem FDFs profil og ambitionen. 
Hovedbestyrelsen (HB) har siden da arbejdet med at skabe en sam-
menhængende og helhedsorienteret profil. Kriterierne har været, 
at der skulle være en tydelig afsender - altså at man kan se, at det 
er FDF, og at der derigennem er en sammenhæng til ambitionen og 
den historiske identitet samt at rydde op i eksisterende profil-kende-
tegn. Ønsket har været at sikre, at FDF fremstår i overensstemmelse 
med budskaber som åbenhed, leg og som en organisation for børn 
og unge.

– Landsmødet har siden 2014 arbejdet med sin ”kernefortæl-
ling”. Der er på hvert landsmøde lagt lag på igennem arbejdet med 
ambitionen, udviklingsmålene og værdierne. Som en naturlig del 
af den fortælling er også vores profil og udtryk. Derfor har HB fået 
til opgave at kigge på, om der er overensstemmelse mellem det vi 
siger, og den måde vi præsenterer os på, siger FDFs formand Jonas 
Kolby Laub Kristiansen. 

Undersøgelser og arbejdsgrupper
Efter landsmødet i 2016 blev der lavet en ekstern undersøgelse hos 
YouGov for at undersøge danskernes kendskab og opfattelse af FDF. 

Undersøgelsen blev sendt ud blandt 1.000 danskere over 18 år med 
børn. Der blev også lavet en intern undersøgelse, som blev besvaret 
af 2.267 medlemmer fra 15 år og op. 

I august 2017 blev tre frivillige arbejdsgrupper nedsat, der siden 

Arbejde med ny profil  
og udtryk på turné i sommerlandet 
Siden landsmødet 2016 har der været arbejdet med FDFs profil og udtryk. I juni 2018 
tog hovedbestyrelsen på rundtur til landsdelene for at fortælle om arbejdet.

b I FDF Landsdel 7 var det Iben Nielsen og Marianne Thisgaard, der fortalte om arbejdet med profil og udtryk. 

FDF i stormvejr 
En artikel i Kristeligt Dagblad i august 2017 fremlægger, at FDF 
vil ændre skjoldet på grund af en YouGov-undersøgelse. De næv-
ner ikke, at arbejdet er igangsat af landsmødet. En sognepræst 
anklager i samme artikel FDF for at ville ændre logo, fordi kors 
og Dannebrog i dag bliver anset for at være kontroversielle. Det 
sætter gang i en heftig debat på de sociale medier og opfølgen-
de historier i andre medier, som grundlæggende bygger på en 
misforståelse.
FDFs daværende generalsekretær deltager i et indslag i Go’ 
Morgen Danmark med en brandingekspert. Han forklarer, at vi 
ikke vælger noget fra, men blot vil blive tydeligere på, hvem vi 
er. Sagen går i sig selv.  
Se oversigt over forløbet på 
https://fdf.dk/kontakt/oversigt/hovedbestyrelsen/logo-sagen/

har arbejdet med henholdsvis mærker, beklædning og navne. Et 
visuelt spor har været placeret hos en styregruppe under hovedbe-
styrelsen. 

Præsentation af arbejdet 
Arbejdet blev præsenteret på sommermøder i landsdelene i junimå-
ned, hvor hovedbestyrelsen tog ud, og alle havde mulighed for at 
høre mere og spørge ind til tanker og ideer. 

– Jeg er glad for, at der er landsmøder og hovedbestyrelser før 

os, der løbende har turde kigge på FDFs profil og udtryk. Ellers ville 
vi stadig rende rundt i hvide matrostrøjer med trægevær og kalde 
lederne for fører. Jeg tror, det er sundt en gang i mellem at forsøge 
at kigge kritisk på sig selv for at se, om alt er som det skal være, 
siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

De konkrete forslag vil blive fremlagt i dagsordenhæftet.

Hovedbestyrelsen tog i juni rundt 
til landsdelene og fortalte om 
arbejdet med profil og udtryk.

https://fdf.dk/kontakt/oversigt/hovedbestyrelsen/logo-sagen/
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Kano Medlemspuljen

Efter Præstø-ulykken i 2011 strammede Ka-
nosamrådet reglerne for at sejle i kano med grupper. Men det var 
blevet for stramt. I august 2015 udkom derfor nye mere lempelige 
retningslinjer for at tage grupper med på kanotur. Hovedbestyrelsen 
vedtog i maj 2016 et oplæg fra FDFs kanogruppe på baggrund af 
de nye regler, men man indførte ikke slækkelsen af reglerne. Derfor 
foreslog de tre kredse, at turkanoinstruktør 1 også skulle være 
gyldig i FDF. 
Ejner Bank fra hovedbestyrelsen fortalte fra landsmødets talerstol 
i 2016, at hovedbestyrelsen var klar over, at der var en udfordring, 
og det var derfor man i maj havde vedtaget at genbesøge regler-
ne i samarbejde med Kanogruppen med henblik på at gøre det 
nemmere at komme ud at sejle i FDF, og bad om arbejdsro til dette. 
Kredsene trak derfor deres forslag. 

Med indførelsen af sikkerhedskursuset (sejlads i meget beskyttet 
farvand) og godkendelse af turkanoinstruktør 1 (sejlads i beskyttet 
farvand), er denne lempelse nu indført i FDF. Ved kanoaktiviteter i 

landsforbundsregi kræves der stadig, at man er certificeret kanoin-
struktør. 

Derudover er kanoregler og vejledninger genbesøgt og gennem-
skrevet i denne periode, blandt andet er det præciseret, hvordan 
sikkerhedsinstruksen godkendes. Arbejdet med at gøre det nemme-
re at gennemskue de forskellige regler og uddannelser fortsætter. 
Kanogruppen og en række erfarne kanoinstruktører i FDF er i gang 
med dette arbejde.

Det er blevet nemmere  
at komme på vandet
På landsmødet i 2016 stillede FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF Herlev og  
FDF Gevninge et forslag om at lette adgangen til kanosejlads i FDF. 

c Kanoture er en populær aktivitet i FDF, som flere kredse ønskede at lette adgangen til under sidste landsmøde.

b FDF Struers stand under fødevarefestivalen var velbesøgt af både store og små, der var nysgerrige på, hvad FDF er for en størrelse.

Nyt kanosikkerhedskursus 
Sikkerhedskurset er til vandaktiviteter med kano i områder, der 
kan karakterers som meget beskyttet farvand. Et turkanosikker-
hedskursus er af otte timers varighed med afsluttende evalue-
ring og de nødvendige førstehjælpsfærdigheder. Derudover skal 
man have et otte timers førstehjælpskursus.

Man leger da ikke med mad? Det var parolen, 
da FDF Struer lørdag den 18. august 2018 for andet år i træk var til 
stede ved byens fødevarefestival. Med gratis aktiviteter som kage-
dekoration, flødebolleræs og en meget populær candyfloss-maskine 
var kredsen lidt af et tilløbsstykke for både børn og forældre - mere 
end 1000 mennesker nåede forbi de legeglade FDFere, der om 
nogen stod frem i mængden.

- Vi valgte mottoet: Man LEGER da ikke med mad?, som ud over at 
være i tråd med festivalens tema, netop fokuserer på et område, der 
er centralt for FDF, men som ikke altid er det i folks bevidsthed, si-
ger Renate Johansen fra FDF Struer og fortæller, at kredsen uddelte 
klippekort til de mange børn, som viste interesse for FDF.

- Selv om det regnede og blæste, var alle enige om, at arrange-
mentet var en succes, at vi aldrig har haft så megen kontakt med 
andre inden for så kort tid. Udover at føle et sus har vores deltagel-
se i festivalen givet såvel unge som gamle FDFere en fremdrift, som 
vi kan bygge videre på.

God hjælp fra medlemspuljen
FDF Struer er historien om en kreds, der igennem lang tid har haft 
en tilbagegang af både børn og ledere. Frafald, der gjorde både 
synlighed og PR i lokalområdet nødvendigt – med mange udvik-
lingsideer på hånden valgte kredsen derfor at søge midler fra FDFs 

medlemspulje. En ansøgning, der blev imødekommet, og som 
blandt andet gjorde det muligt for kredsen at være til stede ved 
fødevarefestivalen og tilbyde gratis aktiviteter.

- At søge medlemspuljen, syntes vi, er yderst relevant, da vores 
projekt opfylder formålet at fastholde og tiltrække nye medlemmer, 
samtidig med at vi er med til at udbrede kendskabet til FDF og vores 
formål. 

FDFeren fra FDF Struer tøver da heller ikke med at anbefale andre 
at se nærmere på mulighederne i FDFs medlemspulje.
- Vi er glade for, at vi valgte at få støtte fra medlemspuljen, især da 
vi fandt ud af, at det ikke er så svært at søge og forretningsgangen 
er hurtig med venlig og god betjening fra forbundets side, selv da vi 
var nødt til at ændre i tilbuddene og dermed i budget på grund af 
afbrændingsforbuddet, afslutter hun.

Læs mere om FDFs medlemspulje: 
kredsservice.fdf.dk/oekonomi/fundraising/medlemspuljen

Efter en lang periode med faldende medlemstal, er FDF Struer nu godt på vej til at 
 vende den udvikling: Med en ihærdig indsats og midler fra medlemspuljen har kredsen 
rekrutteret og skabt god kontakt til både store og små under byens fødevarefestival.
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Midler fra medlemspuljen  
åbner døre for FDF Struer

De fik også midler fra medlemspuljen…
FDF Herning Nord har fået bevilliget penge til Goodiebags til 
brug ved et PR-arrangement på torvet i Herning, og FDF Lands-
del 3 har fået bevilliget penge til Blå Dag i Jyllands Park Zoo.

https://kredsservice.fdf.dk/oekonomi/fundraising/medlemspuljen/
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Forbundskontoret 
55°NORD og Vork

Medlemskab af flere kredse
Nogle FDFere kan slet ikke få nok og er derfor medlem af mere en én kreds. På lands-

mødet i 2016 lovede hovedbestyrelsen at undersøge muligheden for, at medlemssy-

stemet Carla kan håndtere disse dobbeltmedlemskaber. Carla kan desværre ikke uden 

videre sættes op til at operere med en automatisk registrering af denne type dob-

beltmedlemskaber. Forbundskontoret arbejder derfor på at lave en lidt mere manuel 

håndtering af dobbeltmedlemmerne, der giver kredsene det nødvendige overblik og 

sikrer, at medlemmet kan optræde som fuldgyldigt medlem i begge kredse.

Lejrcenter Vork 
Landsforbundet 
forpagter fortsat FDF 
Lejrcenter Vork ud til 
en gruppe engagerede 
FDFere. Der er en god 
drift og udlejning. 
Gruppen har stor fokus 
på udvikling af centret 
og at tiltrække flere 
lejere – både FDFere 
og ikke-FDFere. Ved 
frivillig arbejdskraft 
er tagene på de to 
overnatningsbygninger 
blevet skiftet.

55°NORD lancerer ny kundeklub med rabat til alle

Fremover kan alle i kredsen få rabat i 55°NORD.

FDF og KFUM-Spejdernes fælles butik, 55°NORD, lancerede i foråret 

2018 en ny kundeklub, som nu gør det muligt for alle i landets kredse at 

købe grej og friluftsudstyr med rabat. Hidtil har rabatordningen været 

forbeholdt kredsenes indkøbsberettigede ledere, men fremover kan alle 

få minimum 10 procent rabat på deres køb i 55°NORD, når de melder sig 

ind i den nye klub via butikkens hjemmeside.

1. august 2018 tiltrådte Jesper Christiansen starter som ny direktør 

for 55°NORD. Jesper Christiansen kommer fra en baggrund som chef 

for marketing og forretningsudvikling i AV-Form i Herning. Her har han 

været med til at udvikle AV-Form til en moderne e-handelsvirksomhed.

Persondataforordningen
Den 25. maj 2018 blev der indført nye regler for virksomheder og foreningers behandling af personoplysninger. Regler-ne gælder blandt andet alle kredse. FDFs forbundskontor har i den forbindelse udarbejdet en skriftlig vejledning og en video, der forklarer de vigtigste regler og begreber og kommer med nogle bud på, hvordan kredsene kan komme i gang med at arbejde med de nye regler. I den forbindelse er der udarbejdet en række skabeloner til kredsens lovpligtige for-tegnelse, en privatlivspolitik til kredsens hjemmeside, samt en skabelon til en IT-sikkerheds- og slettepolitik. Materialet kan findes på FDFs hjemmeside, hvor landsforbundets privatlivspolitik blandt andet også kan findes.


