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FDFs 120 år fødselsdag i 2022
RESUMÈ
FDF fylder 120 år i 2022. FDF har haft en tradition for at fejre sine fødselsdage ekstra hvert
10. år. Senest var således i 2012, hvor der var en større landsforbundsfejring i Fredericia.
Historisk er det dog ikke alle fødselsdagene der er blev fulgt op af et landsforbundsarrangement. Der har også være “10-års fødselsdage” lokalt og regionalt.
Landslejren er som bekendt rykket til 2022 og denne kan komme til at “skygge” for en
større fødselsdagsfejring senere på efteråret, hvor der også er landsmøde. Ligesom det måske også kan være svært at finde frivillige i landslejråret til at planlægge og afvikle denne.
Ønskes en fødselsdagsfejring i 2022 foreslås dette:
1. Fødselsdagsfejring finder sted på landslejren.
2. Kredsene laver lokal fødselsdagsfest i oktober (Ideoplæg udsendes)
En større national fejring kan eventuelt ske ved 125 års fødselsdagen i 2027. Det år kan
Sletten også fejre 100 år.
INDSTILLING

HB godkender af FDF 120 års fødselsdag fejres på landslejren
og lokalt i oktober.
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND

FDF har haft en tradition for at fejre sine fødselsdag hvert 10. År. De seneste 4 er fejret på
følgende måde:
•

80-års fødselsdagen blev fejret ved arrangementer i det enkelte distrikt

•

90-års fødselsdagen blev fejret ved arrangementer i kredse og distrikter

•

100-års fødselsdagen blev fejret med et stort landsforbundsarrangement i København
og arrangementer i kredsene (dette foregik ikke samme dag).

•

110-års fødselsdagen blev fejret med et landsforbundsarrangement en lørdag i august i
Fredericia (festgudstjeneste i det fri og efterfølgende aftenfest). Kredsfejringen var i oktober.

FDF afholder landslejr i 2022 og alt fokus og frivillige hænder er møntet på landslejren. Det
skal derfor vurderes om det giver mening at lave en særskilt fødselsdagsfejring - i hvert
fald på landsforbundsplan. Men samtidig kan det også give mening at bruge netop landslejrens ramme (og mange deltagere) til en festlig fødselsdagsfejring.
Fødselsdagen kan fint (traditionen tro) markeres i kredsene. Her bør der så udarbejdes et
materiale som kredsene kan tages udgangspunkt i, måske et mærke, kommunikationsmateriale og hvad der ellers skal til for at d. 27. oktober 2022 er en dag der lægges mærke til.

VIDERE PROCES

Der udarbejdes et kommissorium for opgaven som godkendes af HB senere på året. Kommissoriet beskriver tillige nedsættelse af arbejdsgruppe, økonomi m.v.

BILAG
Ingen bilag.

