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Godkendelse af nyt kommissorium for Trosudvalget 

RESUMÈ  

Trosudvalgets kommissorium skal fornyes og godkendes af HB. 
 
Vedlagt er ny udgave der er udarbejdet sammen med udvalget. 

INDSTILLING  

 
Det indstilles at HB godkender nyt kommissorium 
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Kommissorium for Trosudvalget  
Udvalget arbejder under ansvar over for FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, am-
bition og værdier. 
 
Kommissoriet er gældende fra august 2019 – september 2023 
 

Målsætning 

FDFs Trosudvalg arbejder for at vedligeholde og styrke FDFs arbejde inden for tro som det 
kommer til udtryk i ambition og værdier: 
 
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt 
grundlag 
 
I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfol-
dig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, 
uden at svaret er givet på forhånd. Her møder børn og unge voksne, der tør sætte deres 
egen tro i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF bety-
der, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og 
musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folke-
kirken om ansvaret for børn og unge. 
 

Arbejdsområde 

Udvalgets arbejdsområde er forkyndelsen i kredsen og på landsplan samt det folkekirkelige 
grundlag ved at:  
 

• Inspirere til vedkommende og nærværende kristen forkyndelse i kredsene. 
• Sætte tro og kirke til debat i både kredsen, landsdelen og på landsplan. 
• Styrke samarbejdet med FDFs kristne partnerorganisationer og folkekirken. 
• Bidrage til Hovedbestyrelsens arbejde med tro og kirke. 
• Bidrage til samarbejde lokalt mellem kredse og sogne. 
• Bidrage til lederuddannelse om tro både regionalt og nationalt. 
• Bidrage til samtalen om tro og kirke i samfundet. 

 

Arbejdsopgaver   

Udvalgets opgave er at understøtte FDF i relation til ambitionens punkt om tro. Dette gøres 
konkret ved at:  
 

• Udvalget udvikler inspirerende forkyndelse for frivillige, børn og unge.  
• Udvalget udvikler indsatser omkring tro og kirke i udviklingsmålene.  
• Udvalget arbejder med metoder / aktiviteter som kan inspirere til meningsfyldte 

samarbejder mellem kredse og lokale menigheder / sogne.  
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• Udvalget er medskabere omkring Himmelske Dage 2022, BUSK, Fordybelseskonfe-
rence og DetmedGud.dk 

• Udvalget er medskabere på at udvikle relevant og vedkommende forkyndelse på 
LL2021. 

 
• Udvalget samarbejder med regionale og nationale kurser omkring at udvikle relevant 

og vedkommende forkyndelse for deltagerne.  
• Udvalget samarbejder med FDFs øvrige udvalg omkring udvikling af FDFs ambition. 
• Udvalget samarbejder med Hovedbestyrelsen omkring at styrke deltagelsen i menig-

hedsrådvalget i 2020.  
• Udvalget samarbejder med Hovedbestyrelsen omkring at sætte tro og kirke til debat 

både lokalt og natioanalt.  
 

Ressourcer  

Udvalget finansieres primært af udvalgsbevillingen. Der skal udarbejdes budget for udval-
gets arbejde 2019 – 2023. I tilfælde af projekter, der direkte understøtter ambitionen og 
udviklingsmål kan der tages midler fra disse poster.  
 
Der er tilknyttet en ansat ressource som kontakt til udvalget. Denne fungere ssom bindeled 
mellem udvalg og øvrige ansatte, sparring for formandsskabet, bidrager med indspark, faci-
litering af udvalgsarbejdet, budgetopfølgning eller inspiration til udvalgsarbejdet.  
 


